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 فصل

كما يف ،  ومن لطف اهلل ورمحته هبذه األمة أهنا ال جتتمع على ضاللة
قال رسول اهلل : قال احلديث الذي رواه أبو داود عن أيب مالك األشعري 

 :«ال يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا  ؛إن اهلل أجاركم من ثالث خالل
على  وأن ال تجتمعوا، ، وأن ال يظهر أهل الباطل على أهل الحقاجميع  
 . «ضاللة

 سألت اهلل»: قال أن رسول اهلل  ويف حديث أيب بصرة الغفاري 
 . رواه اإلمام أمحد «ال يجمع أمتي على ضاللة فأعطانيها أن

إن اهلل ال »: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-عمر  وعن ابن
ويد اهلل على الجماعة، ، على ضاللة -أو قال أمة محمد-يجمع أمتي 

وقال  ، احلليةيفوأبو نعيم ، واحلاكم، رواه الرتمذي «إلى النار شذ   ذ  ومن ش
 . حديث غريب: وأبو نعيم الرتمذي

إن أمتي ال »: يقول مسعت رسول اهلل : قال وعن أنس بن مالك 
 . رواه ابن ماجة احلديث «تجتمع على ضاللة

 ال يجمع»: قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عباس 
 . رواه احلاكم يف مستدركه «ااهلل أمتي على ضاللة أبد  

طائفة من هذه األمة على احلق واالستقامة  -وهلل احلمد واملنة-فال تزال 
َوِمَمْن َخَلْقَنا ُأَمٌة يَ ْهُدوَن  :قال اهلل تعاىل، حىت يأيت أمر اهلل وهم على ذلك

هي اليت تنجو من  :ل علي ، قا[181 :األعراف] بِاْلَحِق َوِبِه يَ ْعِدُلونَ 
 (. االعتصام)رواه حممد بن نصر املروزي يف كتاب . هذه األمة



 

 383 

قال رسول اهلل : عن الربيع بن أنس يف هذه اآلية قال، وروى ابن أيب حامت
 :«  بن مريم متى نزلاعلى الحق حتى ينزل عيسى  اإن من أمتي قوم» . 

رضي -مران بن حصني عن ع، ، ومستدرك احلاكم(1)ويف سنن أيب داود
ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على »: قال رسول اهلل : قال -اهلل عنهما

قال  «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ناوأهمالحق ظاهرين على من 
 . هيب يف تلخيصهووافقه الذ، صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: احلاكم

ال تزال »: ول النيب باب ق: وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه
حدثنا عبيد اهلل  :وهم أهل العلم «طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون

: قال عن النيب  عن املغرية بن شعبة ، عن قيس، عن إمساعيل، بن موسى
 . «ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون»

عن ابن شهاب، أخربين ، نسعن يو ، حدثنا ابن وهب، حدثنا إمساعيل
: يقول مسعت النيب : مسعت معاوية بن أيب سفيان خيطب قال: قال، محيد
ولن يزال ، يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي اهلل امن يرد اهلل به خير  »

 . «حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر اهلل اأمر هذه األمة مستقيم  
تزال هذه األمة قائمة على أمر اهلل ال لن »: ورواه يف كتاب العلم بلفظ

 . «يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اهلل
 ورواه يف باب عالمات النبوة ويف كتاب التوحيد من طريق عمري بن

                                      

وروى : ، ويستقيم الكالم إذا قيل[وروى اإلمام أمحد]ق بني السطرين يف هذا املوضع جاء يف اللح (1)
على املعهود من سياق الوالد رمحه اهلل . إخل.. اإلمام أمحد، وأبو داود يف سننه، واحلاكم يف مستدركه

 . تعاىل
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ال تزال من أمتي »: يقول مسعت النيب : يقول هانئ أنه مسع معاوية 
يأتيهم ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم حتى ، أمة قائمة بأمر اهلل

: قال معاذ: فقال مالك بن خيامر: قال عمري «أمر اهلل وهم على ذلك
وهم : يقول هذا مالك يزعم أنه مسع معاًذا: فقال معاوية ،وهم بالشام

 . بالشام

وقد روى مسلم يف صحيحه حديث املغرية من طرق، عن إمساعيل بن أيب 
لن يزال » :يقول عت رسول اهلل قال مس عن املغرية ، عن قيس، خالد

 . «قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون

مسعت معاوية : وروى أيضا حديث معاوية من طريق عمري بن هانئ قال
ال تزال طائفة من أمتي قائمة »: يقول مسعت رسول اهلل : على املنرب يقول

 وهم ظاهرون ال يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اهلل، بأمر اهلل
 . «على الناس

مسعت معاوية بن أيب سفيان : قال، ورواه أيضا من طريق يزيد بن األصم
 امنربه حديثً على  مل أمسعه روى عن النيب - رواه عن النيب  اذكر حديثً 

وال ، في الدين هيفقه امن يرد اهلل به خير  »: قال رسول اهلل : قال -غريه
 إلىهم أتلون على الحق ظاهرين على من ناو تزال عصابة من المسلمين يقا

 . «يوم القيامة

مسعت : قال -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل  اويف صحيحه أيضً 
 إلىال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين »: يقول رسول اهلل 
 ،تعال صل لنا: ريم فيقول أميرهمبن مافينزل عيسى : قال، يوم القيامة
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 . «ال، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اهلل هذه األمة: لفيقو 
ال تزال »: قال رسول اهلل : قال ويف صحيحه أيضا عن ثوبان 
ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر ، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

 . «اهلل وهم كذلك
والربقاين يف ، وابن ماجة، وأبو داود، والرتمذي، ورواه اإلمام أمحد

 . هذا حديث صحيح: وقال الرتمذي ،يحهصح
عن النيب  -رضي اهلل عنهما-ويف صحيح مسلم أيضا عن جابر بن مسرة 

 يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى  الن يبرح هذا الدين قائم  »: قال
 . ( )«تقوم الساعة

وفيه أيضا عن عقبة بن عامر، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص حنوه، 
 . وسيأيت بلفظه

ال »: قال رسول اهلل : قال فيه أيضا عن سعد بن أيب وقاص و 
 .«يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة

ال تزال »: قال رسول اهلل : قال وعن معاوية بن قرة عن أبيه 
رواه  «ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، طائفة من أمتي منصورين

: وقال الرتمذي ،وابن حبان يف صحيحه، ةاجوالرتمذي، وابن م، اإلمام أمحد
 . هذا حديث حسن صحيح

 ال تزال طائفة من»: قال أن رسول اهلل  عن عمر بن اخلطاب 

                                      

 (. رواه أمحد)جاء حلًقا بني السطرين  ( )
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 :وقال هرواه احلاكم يف مستدرك «أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة 
 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، اهصحيح اإلسناد ومل خيرج

ال تزال طائفة من أمتي »: قال ول اهلل أن رس وعن أيب هريرة 
 . رواه ابن ماجة «قوامة على أمر اهلل ال يضرها من خالفها

أن أمته ال جتتمع على  فهذه أحاديث متواترة عن رسول اهلل 
ظاهرين على من ، ضاللة، وأنه ال تزال فيهم طائفة على احلق واالستقامة

ىت يأيت أمر اهلل وهم على ح، يضرهم من خذهلم وال من خالفهمهم ال أناو 
فإن هذا ، وعلم من أعالم نبوته، ويف هذا معجزة ظاهرة للنيب ، ذلك

إىل زمننا هذا يف  من زمن النيب  اما زال حبمد اهلل تعاىل موجودً الوصف 
املذكور يف وال يزال كذلك حىت يأيت أمر اهلل تعاىل  ،آخر القرن الرابع عشر

الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني يف آخر  وهو هبوب الريح ،هذا األحاديث
 كما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة ،  عند اقرتاب قيام الساعة الزمان
، من اليمن ألين من الحرير اإن اهلل يبعث ريح  »: قال رسول اهلل : قال

ا مثقال ذرة من إيمان إال : ويف روايةه مثقال حبة، في قلب فال تدع أحد 
 . «قبضته

 . وسيأيت، حنوه -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو وفيه أيضا 

 ن رسول اهلل أ لكاليب ا وفيه أيضا من حديث النواس بن مسعان
، طيبة فتأخذهم تحت آباطهم افبينما هم كذلك إذا بعث اهلل ريح  »: قال

 . «فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم
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وقال  ،وغريهم وابن ماجة، والنسائي، والرتمذي، ورواه اإلمام أمحد
 . حسن صحيح: الرتمذي

: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-ويف حديث عبد اهلل بن عمرو 
فال يبقى على وجه األرض أحد ، باردة من قبل الشام اثم يرسل اهلل ريح  »

حتى لو أن أحدكم دخل ، في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إال قبضته
رواه  .مسعتها من رسول اهلل : قال «قبضهفي كبد جبل لدخلته عليه حتى ت

 . مسلم، والنسائي

 مسعت رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها-وملسلم أيضا عن عائشة 
يا رسول : فقلت «ت والعزىعبد الالال يذهب الليل والنهار حتى تُ »: يقول
ى َوِديِن ُهَو اَلِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدَ  إن كنت ألظن حني أنزل اهلل ،اهلل

إنه »: قال ،اأن ذلك تامً  اْلَحِق لُِيْظِهَرُه َعَلى الِديِن ُكِلِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 
ى كل من في طيبة فتوفَ  اثم يبعث اهلل ريح  ، سيكون من ذلك ما شاء اهلل

دين  إلىقى من ال خير فيه، فيرجعون بقلبه مثقال حبة خردل من إيمان، في
 . «آبائهم

حتى يأتي »: ي هذه األحاديث الصحيحة دليل على أن املراد بقولهفف
أنه هبوب الريح الطيبة اليت تقبض أرواح املؤمنني عند اقرتاب قيام  «أمر اهلل
 . الساعة

 إلى»: عن معاوية بن أيب سفيان، وأما قوله يف حديث يزيد بن األصم
 وكذلك  ،عنهما ومثله يف حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل ،«يوم القيامة
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ومثله عن جابر بن  ،«حتى تقوم الساعة»: عن معاوية قوله يف حديث محيد
املؤمنني عمر وأمري ، وقرة بن إياس، وعقبة بن عامر، وسعد بن أيب وقاص، مسرة

الساعة املتناهي يف فيحتمل أن املراد بذلك دنو  ؛بن اخلطاب رضي اهلل عنهم
وهبذا جزم  ،ايسريً  ايتخلف عنه إال زمنً  حبيث يعقبه قيامها وال، القرب منها

ويكون  ،والساعة على بابهالنووي رمحه اهلل تعاىل، وحيتمل أن يكون ذكر القيامة 
وهو وقت موهتم هببوب الريح ، املراد بذلك قيامة الطائفة املنصورة وساعتهم

 ويدل هلذا ما يف احلديث ،وهبذا جزم احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل ،الطيبة
 إىلعن الساعة، فينظر  الصحيح أن األعراب كانوا يسألون رسول اهلل 

أي  «إن يعمر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم الساعة»: أحدثهم سنا فيقول
 . ك الذين يسألونهئساعة أول

 . واهلل أعلم، وحاصل االحتمال الثاين يرجع إليه، واالحتمال األول أوىل

أن  ؛حاديث اليت سلفت دنو الساعة وقرهباوالدليل على أن املراد مبا يف األ
مسعان الساعة العظمى إمنا تقوم على شرار اخللق، كما يف حديث النواس بن 

  أن النيب ؛ ويبقى شرار الناس»: قال بعد ذكر موت الطائفة املنصورة
، رواه اإلمام أمحد «فعليهم تقوم الساعة، يتهارجون فيها تهارج الحمر

رضي اهلل -ويف حديث عبد اهلل بن عمرو  ،وغريهم وأهل السنن، ومسلم
 . والنسائي ،رواه مسلم ،حنوه عن النيب  -عنهما

مسعت : قال عن عبد اهلل بن مسعود ، وصحيح البخاري، ويف املسند
 . «ن تدركهم الساعة وهم أحياءمن شرار الناس مَ »: يقول النيب 
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ال تقوم »: قال عن النيب  وصحيح مسلم عنه ، اويف املسند أيضً 
 . «الساعة إال على شرار الناس

ومستدرك احلاكم عن أنس ، ويف سنن ابن ماجة، واملعجم الصغري للطرباين
 . حنوه عن النيب  بن مالك 

 . حنو ذلك أيضا عن النيب  ويف املستدرك أيضا عن أيب أمامة 

ال تقوم الساعة حتى ال يقال »: قال أن رسول اهلل  وعن أنس 
 . والرتمذي، ومسلم، رواه اإلمام أمحد «اهلل اهلل: األرض في

 . «اهلل اهلل: ال تقوم الساعة على أحد يقول»: ويف رواية ملسلم

مسعت رسول اهلل : قال ويف مستدرك احلاكم عن عبد اهلل بن مسعود 
 قال احلاكم «اهلل اهلل :حتى ال يقال في األرض ال تقوم الساعة»: يقول :

 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، ط الشيخني ومل خيرجاهصحيح على شر 

عن عبد اهلل بن عباس، وعبد ، وروى أبو نعيم يف احللية من طريق جماهد
ال »: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهم-وعبد اهلل بن عمرو ، اهلل بن عمر

 . «ال إله إال اهلل: تقوم الساعة على أحد يقول

كنت عند : بن مشاسة املهري قال ويف صحيح مسلم عن عبد الرمحن
ال تقوم »: مسلمة بن خملد وعنده عبد اهلل بن عمرو بن العاص فقال عبد اهلل

ال يدعون اهلل بشيء ، هم شر من أهل اجلاهلية، الساعة إال على شرار اخللق
يا : ل عقبة بن عامر فقال له مسلمةبفبينما هم على ذلك أق «إال رده عليهم

 وأما أنا ، هو أعلم: فقال عقبة !عبد اهلل عقبة، امسع ما يقول
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ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر »: يقول فسمعت رسول اهلل 
ال يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ، اهلل قاهرين لعدوهم

مسها مس ، كريح املسك  امث يبعث اهلل رحيً  ،أجل»: فقال عبد اهلل ،«ذلك
مث يبقى شرار ، ا يف قلبه مثقال حبة من اإلميان إال قبضتهفال ترتك نفس، احلرير

 . «الناس عليهم تقوم الساعة

واألحاديث قبله، أهل السنة  واملراد بالطائفة املذكورة يف هذا احلديث
 . واجلماعة

 . اوجزم البخاري يف صحيحه أهنم أهل العلم كما تقدم ذكره قريبً 

: البقرة] ِلَك َجَعْلَناُكْم أَُمة  َوَسط اوََكذَ  :تعاىلباب قول اهلل : وقال أيضا
 . انتهى. وهم أهل العلم، بلزوم اجلماعة وما أمر النيب  ،[134

قال علي : قال حممد بن إمساعيل: الرتمذي رمحه اهلل تعاىل يف جامعهوقال 
 . انتهى. هم أصحاب احلديث: بن املديين

ب عليه وبوّ  ،ن وغريهموابن حبا، وكذا قال ابن املبارك، وأمحد بن سنان
قيام  إىلذكر إثبات النصرة ألصحاب احلديث : ابن حبان يف صحيحه فقال

 . مث ساق حديث معاوية بن قرة عن أبيه، الساعة

إن مل يكونوا أهل احلديث فال : وقال يزيد بن هارون، وأمحد بن حنبل
 . رواه عنهما احلاكم يف علوم احلديث. أدري من هم

ومن يعتقد ، إمنا أراد أمحد أهل السنة واجلماعة :قال القاضي عياض
 . مذهب أهل احلديث
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ال يزال أهل »: واستدل حبديث، رواية أهنم العرب وعن علي بن املديين
 الدلو؛: واملراد بالغرب: قال «الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة

، بن شيبةذكره يعقوب . ال يستقي هبا أحد غريهم، أي العرب؛ ألهنم أصحاهبا
 . ونقله عنه صاحب املشارق وغريه

يف   ماجة من حديث أيب أمامة الباهلي ويؤيد ذلك ما رواه ابن: قلت
فأين  ،يا رسول اهلل: فقالت أم شريك بنت أيب العكر: وفيه ،ذكر الدجال
رجل وإمامهم ، لهم يومئذ ببيت المقدسوجُ ، هم قليل»: قال العرب يومئذ؟

د تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى صالح، فبينما إمامهم ق
ليقدم عيسى ؛ ىفرجع ذلك اإلمام ينكص يمشي القهقر ، ابن مريم الصبح

فإنها لك ، تقدم فصل: ثم يقول له، فيضع عيسى يده بين كتفيه، يصلي
 . احلديث «فيصلي بهم إمامهم، أقيمت

 وأصل هذه القطعة ثابت يف صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل
ليفرن »: يقول أخربتين أم شريك أهنا مسعت النيب : قال -رضي اهلل عنهما-

فأين العرب ، يا رسول اهلل: قالت أم شريك، «الناس من الدجال في الجبال
 . «هم قليل»: يومئذ؟ قال

 . هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال همعاورواه الرتمذي يف ج

رضي اهلل -بن عبد اهلل  شاهد يف صحيح مسلم من حديث جابر اوله أيضً 
يقاتلون على  ال تزال طائفة من أمتي»: يقول مسعت رسول اهلل : قال -عنهما
: بن مريم فيقول أميرهمافينزل عيسى : قال، يوم القيامة إلىظاهرين ، الحق

 إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اهلل، ال: فيقول ،تعال صل لنا
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 . «هذه األمة

اإلمام أمحد من حديث عثمان بن أيب العاص  شاهد يف مسند اوله أيضً 
 مسعت رسول اهلل : قال بن اوينزل عيسى »: وفيه فذكر احلديث: يقول

تقدم ، يا روح اهلل: فيقول له أميرهم، مريم عليه السالم عند صالة الفجر
 «فيتقدم أميرهم فيصلي ،هذه األمة أمراء بعضهم على بعض: فيقول، صل

 . احلديث

قال يف بين  أن رسول اهلل  من حديث أيب هريرة  ويف الصحيحني
 . «هم أشد أمتي على الدجال»: متيم

 . وبنو متيم قبيلة كبرية من العرب

رضي اهلل -حديث أيب أمامة، وحديث أيب هريرة  ؛ففي هذين احلديثني
ويدخل ، دليل على أن العرب هم الطائفة اليت تقاتل املسيح الدجال -عنهما

 . بالكتاب والسنة من غريهم امن كان متمسكً  امع العرب تبعً 

حيتمل أن هذه الطائفة مفرقة بني أنواع : قال النووي رمحه اهلل تعاىل
، ومنهم زهاد، ومنهم حمدثون، ومنهم فقهاء، منهم شجعان مقاتلون، املؤمنني

وال ، من اخلريومنهم أهل أنواع أخرى ، وناهون عن املنكر، وآمرون باملعروف
وفيه : قال ،بل قد يكونون متفرقني يف أقطار األرض، ونوا جمتمعنييلزم أن يك

 . انتهى. وهو أصح ما استدل به له من احلديث ،دليل لكون اإلمجاع حجة

 واحتج به اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل على أن االجتهاد ال ينقطع ما 
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 . دامت هذه الطائفة موجودة

إهنا تكون يف بيت : ن بطالفقال اب؛ وقد اختلف يف حمل هذه الطائفة
أين ، يا رسول اهلل: قيل أمامة  أيبكما رواه الطرباين من حديث  .املقدس

 . «بيت المقدس»: ؟ قالهم

 . هم بالشام: -رضي اهلل عنه-وقال معاذ 

أو يف بيت  ويف كالم الطربي ما يدل على أنه ال جيب أن تكون يف الشام
 . ر يف بعض األزمنةبل قد تكون يف موضع آخ، املقدس دائما

بن الشيخ حممد بن عبد اقال العالمة الشيخ عبد الرمحن بن حسن 
يشهد له الواقع، وحال أهل الشام، وأهل : قلت: الوهاب رمحهم اهلل تعاىل

بيت املقدس من أزمنة طويلة ال يعرف فيهم من قام هبذا األمر بعد شيخ 
فإهنم يف ، ل الثامنوأصحابه يف القرن السابع وأو  اإلسالم ابن تيمية 

وقد جييء من ، وجياهدون فيه، ويناظرون عليه، يدعون إليه، زماهنم على احلق
واهلل  ،والتمسك بالسنةاحلق  إىلأمثاهلم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة 

ومما يؤيد هذا أن أهل احلق والسنة يف زمن األئمة  على كل شيء قدير،
الزمان وقبله وبعده مل يكونوا يف حمل واحد،  وتوافر العلماء يف ذلك، األربعة

ويف ، ويف مصر، ويف احلجاز، يف الشام منهم أئمة ؛بل هم يف غالب األمصار
وهلم ، وكلهم على احلق يناضلون وجياهدون أهل البدع، واليمن، العراق

فعلى هذا  ،ألهل السنة وحجة على كل مبتدع ااملصنفات اليت صارت أعالمً 
 وقد ، جتتمع فهذه الطائفة قد
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وقول  ه، فإن حديث أيب أمامةري وقد تكون يف الشام، وقد تكون يف غ، تفرتق
وإمنا يفيد أهنا تكون يف الشام يف بعض األزمان ، معاذ ال يفيد حصرها بالشام

 . انتهى. ال يف كلها

أن  -رضي اهلل عنهما-الظاهر من حديث أيب أمامة وقول معاذ : قلت
ونزول ، عند خروج الدجال، الطائفة يف آخر الزمانحمل هذه  إىلذلك إشارة 

 . بن مرمي عليه الصالة والسالماعيسى 

ماجة الذي رواه ابن  ويدل لذلك ما تقدم ذكره من حديث أيب أمامة 
هم قليل، »: فأين العرب يومئذ؟ قال ،يا رسول اهلل: فقالت أم شريك: وفيه

 . احلديث «..وإمامهم رجل صالح، وجلهم يومئذ ببيت المقدس

وأبو داود، والبخاري يف تارخيه، ، ويدل له أيضا ما رواه اإلمام أمحد
وضع : قال واحلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهلل بن حوالة األزدي 

 رأيت إذا، ن حوالةبيا ا»: مث قال، يده على رأسي أو هاميت رسول اهلل 
واألمور بل الخالفة قد نزلت األرض المقدسة فقد دنت الزالزل والبال

 . «الناس من يدي هذه من رأسك إلىالعظام، والساعة يومئذ أقرب 

 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم

رضي اهلل -عن عبد اهلل بن عمر ، وجامع الرتمذي، أيضاويف املسند 
ستخرج نار من حضرموت أو من نحو »: قال رسول اهلل : قال -عنهما

فما ، رسول اهلليا : قالوا «حر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناسب
هذا حديث حسن صحيح : قال الرتمذي «عليكم بالشام»: فقال تأمرنا؟

 . غريب من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما
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 عن أيب الدرداء ، وسنن أيب داود، وصحيح احلاكم، ويف املسند أيضا
بأرض مين يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسل»: قال أن رسول اهلل 
 «فيها مدينة يقال له دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ، يقال لها الغوطة

 . تلخيصهصحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف : قال احلاكم

 إلى ،إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة»: ولفظ أيب داود
 . «الشام من خير مدائن ،جانب مدينة يقال لها دمشق

وقد ذكروا عنده ، قال حيىي بن معني: (هتذيب السنن)قال املنذري يف 
أصح ليس من حديث الشاميني شيء : فقال حيىي، أحاديث من مالحم الروم

معقل المسلمين أيام »: أنه قال من حديث صدقة بن خالد عن النيب 
 . انتهى. «المالحم دمشق

 ون بالشامائفة املنصورة يكل الطففي هذه األحاديث دليل على أن ج  
يف آخر الزمان، حيث تكون اخلالفة هناك، وال يزالون هناك ظاهرين على 

 يفحىت يرسل اهلل الريح الطيبة فتقبض كل من يف قلبه إميان، كما تقدم  احلق
حتى يأتي أمر اهلل وهم على »: قال األحاديث الصحيحة أن النيب 

اهلل م يكونون بالشام حني يأيت أمر يعين أهن ؛وهم بالشام: قال معاذ «ذلك
فهذه الطائفة متفرقة ، فأما يف زماننا وما قبله ،تعاىل وهو هبوب الريح الطيبة

يف أقطار األرض كما يشهد له الواقع من حال هذه األمة منذ فتحت 
وال خيتص هبا مصر من أمصار ، اليوم إىلاألمصار يف عهد اخللفاء الراشدين 

 ا، ولكنها تكثر يف بعض األماكن أحيانً املسلمني دون اآلخر
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كما يف حديث ،  اهلل وجتديد الدين إىلويعظم شأهنا ويظهر أمرها بربكة الدعوة  
اهلل يبعث لهذه األمة على رأس   إن»: أنه قال عن رسول اهلل  أيب هريرة 

 .يف مستدركهرواه أبو داود، واحلاكم  «كل مائة سنة من يجدد لها دينها

أبو العباس  اإلسالمشيخ  ،ددين بركة يف آخر هذه األمةومن أعظم اجمل
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين وأصحابه يف آخر القرن 

واجلم السابع وأول الثامن، فقد نفع اهلل بدعوته ومصنفاته اخللق الكثري، 
م قد وكذلك مصنفات تالميذه وتالميذه ،زماننا هذا إىلمنذ زمانه ، الغفري

وأثاهبم اجلنة  اعن املسلمني خريً  اجزاهم اهلل مجيعً  ،نفع اهلل هبا آخر هذه األمة
فوائدها معروف عند أتباع وغزارة ، وعظم قدرها، وجاللة كتبهم .والرضوان

وعليها وعلى مثلها ، ففيها يتنافس املتنافسون، السنة النبوية والطريقة السلفية
ابن القيم  هالعباس وتلميذ أيب اإلسالم ومن طالع كتب شيخ، يعول احملققون

العدل واإلنصاف عرف ماهلا من املزية رمحة اهلل عليهما ونظر فيها بعني 
ورأى العجب العجاب من قوة تأثريها يف والفضل على أكثر املصنفات، 

النفوس وإزالة أدواء القلوب، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل 
ليد البيضاء واهلمة العلياء يف نصر السنة وعلوم السلف العظيم، وللشيخني ا

فهما يف هذا ، ف وإمخادها وكسرهاو وحمدثات اخللوقمع البدع ، ونشرها
 . وحمرزا قصب السبق على أكثر الفرسان، الباب فارسا امليدان

 تلككككك املكككككارم ال مككككا روي عككككن هككككرم 
 

 وال الككككذي قيككككل عمككككن ضككككم غمككككدان  
هلل تعاىل ورضي عنه مقامات مشهورة يف وللشيخ تقي الدين رمحه ا 

وقد قام يف قتال ، اهلل تعاىل، وجهاده أعداءه من الكفار واملنافقني إىلالدعوة 
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وبذل نفسه وماله يف جهادهم ودفعهم عن حوزة ، مل يقمه غريه االتتار مقامً 
ومن معه املسلمني حىت كسر اهلل شوكتهم ويسر هزميتهم على يد السلطان 

فإنه ذهب وكل ذلك بسبب الشيخ قدس اهلل روحه،  ،والشام من جنود مصر
فاجتمع بأركان السلطان وجنود مصر مستصرخا هبم على التتار،  إىلبنفسه 

وأخربهم مبا ، وتال عليهم اآليات واألحاديث، الدولة، وحضهم على اجلهاد
وملا ، لقاء العدو إىلفلبوا دعوته وسارعوا ؛ أعد اهلل للمجاهدين من الثواب

، التقى اجلمعان جعل الشيخ رمحه اهلل تعاىل يوصي املسلمني بالصرب والثبات
؛ وحيرضهم على القتال، ويعدهم النصر والظفر إن صربوا ويقسم على ذلك

وأعز جنده، وهزم التتار ، وصدق اهلل وعده، وأبر قسمه، فحقق اهلل أمله
منهم إال  ومل يفلت، واؤ ومنح املسلمني أكتافهم يقتلوهنم كيف شا، وحده
 . فَ ُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم اَلِذيَن ظََلُموا َواْلَحْمُد ِلَلِه َرِب اْلَعاَلِمينَ  القليل،

 فكككككككككككاهلل جيزيكككككككككككه الكككككككككككذي هكككككككككككو أهلكككككككككككه 
 

 مككككككككن جنككككككككة املككككككككأوى مككككككككع الرضككككككككوان 
وقال ، قال ذلك فيه العالمة ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف الكافية الشافية 

 : افيه أيضً 
 ات الشكككككككهرية يف الكككككككورىولكككككككه املقامككككككك

 
  
 

 قككككككككككككككككد قامهككككككككككككككككا هلل غككككككككككككككككري جبككككككككككككككككان  
 ه ه وكتاب ككككككككككككككككودين كككككككككككككككك نصككككككككككككككككر اإللككككككككككككككككه   

 
 ه بالسكككككككككككككككككيف والربهكككككككككككككككككان ورسكككككككككككككككككول   

  

بشيخ اإلسالم أيب العباس  -شيخ النحاة يف زمانه-وملا اجتمع أبو حيان 
 : مث مدحه على البديهة يف اجمللس فقال، ما رأت عيناي مثله: قال
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 اح لنكككككككككملكككككككككا أتينكككككككككا تقكككككككككي الكككككككككدين ال
 

 داع إىل اهلل فككككككككككككككككككككككككككككرد مالككككككككككككككككككككككككككككه وزر 
 صككحبوا ىلو علككى حميككاه مككن سككيما األ 

 
 خككككككككككري الربيككككككككككة نككككككككككور دونككككككككككه القمككككككككككر   

كككككككككك  ككككككككككرْب كح   ربا تسككككككككككربل منككككككككككه دهككككككككككره ح 
 

 حبكككككككر تقكككككككاذف مكككككككن أمواجكككككككه الكككككككدرر 
 قكككككككام ابكككككككن تيميكككككككة يف نصكككككككر شكككككككرعتنا 

 
 ر  ض ككككككمقككككككام سككككككيد تككككككيم إذ عصككككككت م   

 فككككككككأظهر الككككككككدين إذا آثككككككككاره درسككككككككت 
 

 إذ طكككككارت لكككككه شكككككرر  وأمخكككككد الشكككككرك  
 يكككككا مكككككن  كككككد  عكككككن علكككككم الكتكككككاب 

 أصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككخ
 

 نتظككككرهككككذا اإلمككككام الككككذي قككككد كككككان ي   
رضي اهلل عنه وأرضاه، يعين بذلك أبا بكر الصديق  ؛مقام سيد تيم: قوله 

، احلق إىلفإنه قام يف جهاد املرتدين أعظم قيام، حىت ردهم اهلل بربكة جهاده 
 . وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه

وجتديد الدين، واجلهاد بالنفس واملال ، لشيخ تقي الدين يف بيان احلقول
 -وأرضاهرضي اهلل عنه -إلعالء كلمة اهلل ونصر دينه شبه قوي مبا فعله الصديق 

 . وإن مل يكونا سواء، أيام الردة؛ فلهذا شبه أبو حيان فعله بفعله

على هذا  انظمً وثناء أكابر العلماء يف آخر القرن السابع فما بعده نثرا و 
، وقد صنفت يف مناقبه كتب كثرية شهرية، اإلمام اجملدد أكثر من أن حيصر

 . إنه جواد كرمي، وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه، فرضي اهلل عنه وأرضاه

وعلم ، ومن أعظم اجملددين بركة يف آخر هذه األمة أيضا شيخ اإلسالم
نشأ يف ،  روحه ونور ضرحيهحممد بن عبد الوهاب قدس اهلل؛ اهلداة األعالم
 ووقع فيهم من الشرك وأنواع، ندرست فيهم معامل الديناأناس قد 
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البدع واخلرافات ما عم وطم يف كثري من البالد إال بقايا متمسكني بالدين 
، اواملنكر معروف، اوأما األكثرون فقد عاد املعروف بينهم منكرً ، يعلمهم اهلل تعاىل

وكان ، وهرم عليه الكبري، نشأ على ذلك الصغري، نةوالبدعة س، والسنة بدعة
 : األمر كما قال معاصره حممد بن إمساعيل الصنعاين رمحه اهلل تعاىل

 ى الكككورىطغكككى املكككاء مكككن حبكككر ابتكككداع علككك
 

 ............................. 

 . إىل آخر األبيات اليت تقدم ذكرها قريبا

على أسوأ احلاالت يف أمور  وكان سكان اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت
 . دينهم ودنياهم

فكان كثري منهم يف جاهلية جهالء، وضاللة عمياء،  : أما في أمر دينهم
ويعتقدون يف األشجار واألحجار والغريان وغريها، ويطوفون ، يدعون األموات

ويرجون اخلري والنصر ودفع الضر من هذه ، بقبور الصاحلني ومن يظن صالحه
الصوفية ما يرون أنه من يهم من كفر اال ادية واحللولية وجهاالت املعتقدات، وف

، ومنع الزكاة، وفيهم من إضاعة الصلوات، الشعب اإلميانية والطريقة احملمدية
 . وإتيان املنكرات ما هو معروف مشهور

فكانوا على غاية من اخلوف واجلوع والتفرق : وأما في أمر دنياهم
، قد غلبت عليهم الفوضى،  إمام يرون له طاعةوال، والشقاق، ليس هلم مجاعة

 . وكثر فيهم اهلرج، وصار ضعيفهم هنبة لقويهم

 وأهلمه رشده، وسدده ووفقه، اإلسالمففتح اهلل تعاىل بصرية شيخ  
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وشرح ، من اهلدى ودين احلق  املعرفة ما بعث به رسوله حممدً 
وجتديد أمر  ،همث قوى عزميته على الدعوة إلي، صدره لقبوله والعمل به

قام يف هذا األمر العظيم أعظم ، فشمر عن ساق اجلد واالجتهاداإلسالم، 
، ما كان عليه السلف الصاحل يف باب العلم واإلميان إىلفدعا الناس قيام، 

دعاهم إىل جتريد التوحيد وإخالص ، ويف باب العمل الصاحل واإلحسان
علق بغري اهلل من املالئكة العبادة جبميع أنواعها هلل وحده، وهناهم عن الت
وهناهم عن االعتقاد يف ، واألنبياء والصاحلني وعن عبادهتم من دون اهلل

واألشجار واألحجار والعيون والغريان وغريها مما يعتقد فيه  رالقبو 
، واألعماليف األقوال  ودعاهم إىل جتريد املتابعة للرسول ، املشركون

من البدع م عما أحد  اخللوف وحذره، وهناهم عن االبتداع يف الدين
عن سواء تهم وأضلتهم وأصمّ ، والتقاليد والتعصبات اليت أعمت األكثرين

وهناهم عن ، ودعاهم إىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة وترك املنكرات، السبيل
ودعاهم إىل اجلماعة واالئتالف والسمع ، التهاون باحلج وصيام رمضان

باملعروف والنهي عن اهلل واألمر د يف سبيل واجلها ،والطاعة إلمام املسلمني
ورغبهم فيه من األمور الدينية ومكارم  غري ذلك مما دعاهم إليه إىلاملنكر، 
ذلك من احملظورات ومساوئ األخالق  وما هناهم عنه مما يضاد، األخالق
فجعل اهلل يف قيامه أعظم ، مبتدعال  وهو يف كل ذلك متبع، وسفسافها

م الغفري من أهل دجد واجلبدعوهتم ومصنفاته اخللق الكثري  ونفع اهلل، الربكة
، وحما اهلل بدعوته شعار الشرك ومشاهده، وغريهم منذ زمانه إىل يومنا هذا

 وكبت، وهدم بيوت الكفر ومعابده
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ورفع اهلل بدعوته أعالم ، وقمع الفجار واملفسدين، دينحلالطواغيت وامل 
مجاعة وإمام وصار هلم ، أرجاء اجلزيرة العربية الشريعة احملمدية وامللة احلنيفية يف

وعقدت األلوية والرايات للجهاد يف ، يدينون له بالسمع والطاعة يف املعروف
، وقام قائم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، سبيل اهلل وإعالء كلمة اهلل

على الصلوات يف وحوفظ ، وأقيمت احلدود الشرعية والتعزيرات الدينية
وقام سوق الوعظ ، وأخذت الزكاة من األغنياء وفرقت يف مستحقيها، تاجلماعا

ونشرت السنة وعلوم الصحابة والتابعني والتذكري وتعلم العلوم الشرعية وتعليمها، 
واشتغل الناس هبا، ورفعت رايات اجلهاد باحلجة والربهان لدحض ، هلم بإحسان

طلني املعارضني هلذه الدعوة وغريهم من املب ،وأهل البدعاملعاندين من املشركني 
، حىت سارت حبمد اهلل تعاىل يف اآلفاق، الباطلة واإلفك والبهتانالعظيمة بالشبه 

ومجع اهلل بسببها القلوب بعد ، وجعل اهلل هلا من القبول ما ال حيد وال يوصف
وألف بينها بعد عداوهتا، فأصبحوا بنعمة اهلل إخوانا متحابني جبالل اهلل، شتاهتا، 

وأعطاهم اهلل من األمن والنصر والعز والظهور ما ، اونني على الرب والتقوىمتع
حبر القلزم،  إىلهو معروف مشهور، وفتح اهلل عليهم البالد العربية من حبر فارس 

، لرحال الوافدين اومن اليمن إىل أطراف الشام والعراق، فأصبحت دجد حمطً 
وعاد دين اإلسالم فيها بسبب ، نضرب إليها أكباد اإلبل يف طلب الدنيا والديت  

له شبه قوي حبالته يف الصدر األول، فجزى اهلل هذا ، اطريً  اهذه الدعوة غضً 
 . وأثابه اجلنة والرضوان، ااإلمام اجملدد عن املسلمني خريً 

 أنه أظهر وقد شهد له أهل العلم والفضل من أهل عصره ومن بعدهم
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فوا بعلمه وفضله وهدايته ونصيحته واعرت ، وجدد دينه ودعا إليه، توحيد اهلل
اإلسالم بل قد اعرتف أعداء ، هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

واملسلمني من عقالء النصارى وغريهم أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 . وأتباعه أرادوا جتديد اإلسالم وإعادته إىل ما كان عليه يف الصدر األول

صيانة اإلنسان )رشيد رضا يف مقدمة كتاب قال صاحب املنار حممد 
مل خيل قرن من القرون اليت كثرت فيها البدع من : (عن وسوسة دحالن

علماء ربانيني جيددون هلذه األمة أمر دينها بالدعوة والتعليم وحسن القدوة، 
كما  ،وتأويل اجلاهلني، وعدول ينفون عنه  ريف الغالني، وانتحال املبطلني

ث، ولقد كان الشيخ حممد بن عبد الوهاب النجدي من ورد يف األحادي
هلل وإخالص العبادة جتريد التوحيد،  إىلهؤالء العدول اجملددين، قام يدعو 

البدع وترك ، النبيني  وحده مبا شرعه يف كتابه، وعلى لسان رسوله خامت
، املنتهكة املنهوكةحرماته  وتعظيم، وإقامة شعائر اإلسالم املرتوكة، واملعاصي

واحلكام، وقوة أنصارها الدولة  قوة: الثال  ىفنهدت ملناهضته واضطهاده القو 
للطعن يف الشيخ حممد بن عبد  وتصدى . من علماء النفاق، وقوة العوام الطغام

ومنهم رجل من أحد بيوت ، املختلفةاألمصار  الوهاب والرد عليه أفراد من أهل
وكان أشهر ، عاة التعطيل واإلحلادمن ديفتخر بأنه  العلم يف بغداد، قد عهدناه
 1443سنة  الشيخ أمحد زيين دحالن املتوىفاملكرمة هؤالء الطاعنني مفيت مكة 

قطب الكذب : رسالة يف ذلك تدور مجيع مسائلها على قطبني اثنني ف  هك، ألّ 
 واالفرتاء على الشيخ،

وكان نسمع يف صغرنا أخبار  ،وقطب اجلهل بتخطئته فيما هو مصيب فيه 
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ملشاخينا الوهابية املستمدة من رسالة دحالن هذا ورسائل أمثاله، فنصدقها بالتبع 
وألجله حاربتهم ، ونصدق أن الدولة العثمانية هي حامية الدين، وآبائنا

، اهلجرة إىل مصروخضدت شوكتهم، وأنا مل أعلم حبقيقة هذه الطائفة إال بعد 
، أخبار املغرب األقصىيف  واالطالع على تاريخ اجلربيت، وتاريخ االستقصاء
وأكده ، دون مقاتليهم اإلسالمفعلمت منهما أهنم هم الذين كانوا على هداية 

الذي حبثوا ، وال سيما تواريخ اإلفرنجاالجتماع باملطلعني على التاريخ من أهلها، 
عن حقيقة األمر فعلموها، وصرحوا أن هؤالء الناس أرادوا جتديد اإلسالم 

وعادت إليه قوته ، لتجدد جمده اوإذً ، ن عليه يف الصدر األولوإعادته إىل ما كا
، من جتديد ملك العرب اوأن الدولة العثمانية ما حاربتهم إال خوفً ، وحضارته

على أن العالمة الشيخ عبد الباسط ، سريهتا األوىل اإلسالميةوإعادة اخلالفة 
فيه الدعوة اليت ذكر  اإلسالميف تاريخ  امفيت بريوت كان ألف كتابً الفاخوري 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وقال إهنا عني ما دعا إليه النبيون دعا إليها 
إن الوهابيني يف عهده متشددون، وقد عجبنا له كيف : ولكنه قال ،واملرسلون

ورأيت شيخنا حممد عبده ، عبد احلميدجترأ على مدحهم يف عهد السلطان 
ال ذلك لكان أنه لو و  ،لفهميف مصر على رأيه يف هداية سلفهم وتشدد خ

وقد رىب امللك عبد العزيز غالهتم ، اورجي أن يكون عامً  اإصالحهم عظيمً 
، إلصالح عظيم ارجى أن تكون متهيدً املتشددين منذ سنتني بالسيف تربية ي  

، وإن علماء السنة يف اهلند واليمن قد بلغهم كل ما قيل يف هذا الرجل
 فبحثوا وتثبتوا 
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ال أمانة هلم، وأثىن ، ر اهلل تعاىل فظهر هلم أن الطاعنني فيه مفرتونوتبينوا كما أم
اجملددين وه من أئمة املصلحني وهلم يف عصره وبعد عصره، وعد  ح  عليه ف  

املقدمة لنقل لإلسالم ومن فقهاء احلديث كما نراه يف كتبهم، وال تتسع هذه 
 . اانتهى ملخصً . شيء من ذلك

إمنا وقع يف بعض األعراب يف زمن يسري التشدد الذي أشار إليه : قلت
، كليا مع اجلهل الكثيف  وذلك أهنم أقبلوا على الدين إقبااًل ، حنو عشر سنني

حىت آل األمر ، عليهم االتشدد غالبً  رفصا، وأقبلوا على العمل وأمهلوا التعلم
، وبغوا عليهم، وفارقوا اجلماعة، ببعضهم إىل أن خلعوا أيديهم من الطاعة

 ؛وقعاتبالقتال، فقاتلهم اإلمام ومن معه من احلاضرة والبادية يف عدة وبدأوهم 
، أطفأ اهلل فتنتهمحىت  أوهلا يف منتصف شوال سنة ألف وثالمثائة وسبع وأربعني

فكانوا على الطريقة فأما احلاضرة وكثري من البادية ، وكفى املسلمني شرهم
يزعمه بعض الناس، فإطالق  ومل يكن فيهم تشدد كما، السلفية وهلل احلمد واملنة

ال خيفي على من له أدىن إملام التشدد على العموم متعقب على من ادعاه كما 
 . ومعرفة حبال أهل دجد، واهلل املوفق

من املعلوم بالتواتر أن : (صيانة اإلنسان)وقال حممد رشيد رضا يف هامش 
 . يف دجد وغري دجد اإلسالمالشيخ رمحه اهلل جدد 

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن  ةمقدمة رسائل العالم وقال أيضا يف
ال نعرف يف : مد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىلحم اإلسالمبن شيخ ابن حسن 

يف نشأته  اإلسالمدخل يف مجيع األطوار اليت دخل فيها  اشعبً  اإلسالمتاريخ 
 ؛وقوة غري هذا الشعب النجدي اوهجرة وحجاجً  ااألوىل غربة وجهادً 
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من  اقد ظهر الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف وقت كان حال أهله شرً ف
من شرك وخرافات وبدع ؛ حال املشركني وأهل الكتاب يف زمن البعثة

أصل  إىلوالرجوع ، فدعا إىل عبادة اهلل وحده، ةبوجهالة غالوضالالت 
فعاداه يف بالده ، وأصحابه رضي اهلل عنهم كان عليه النيب اإلسالم الذي  

فنصر اهلل تعاىل أولياءه من أمراء آل سعود ، ووااله فيها األقلونكثرون، األ
لعداوهتم الرتك وأعواهنم فكانت احلرب  ىمث تصد، وأتباعهم على أعدائهم

، وعاقب اهلل السعوديني زمنا مبا كان من ختاذل بينهمسجاال بينهم، 
سىن هلم مث كانت العاقبة احل، سنن اهلل يف دولتهموتقصري يف إقامة بعض 
َوَما  :وحدهتم واعتربوا بقوله تعاىل إىلورجعوا عندما تابوا من ذنبهم 

وقوله يف ، [44 :الشورى] َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكمْ 
َوَلَما  :عندما ظهر عليهم املشركون يف غزوة أحد أصحاب رسول اهلل  َأ

ْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد أَ  ْلُتْم َأَنى َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأَصابَ  َها قُ  َليْ  َصْبُتْم ِمثْ 
ْفَشُلوا َوَتْذَهَب  :وقوله، [144 :آل عمران] َأنْ ُفِسُكمْ  تَ  َناَزُعوا فَ  َواَل تَ 
 .[34 :األنفال] رِيُحُكمْ 

وتأليب العرب وشرفاء ، امتحن اهلل النجديني بتصدي الرتك لعداوهتم
ملك العرب وسلطاهنم الذي سلبوه لئال يعيدوا ؛ احلجاز واملصريني عليهم

ونشروا الكتب والفتاوى يف رميهم بالكفر ، فحاربوهم باسم اإلسالم، منهم
وشايعهم عليه أفراد ، اإلسالمواالبتداع، وقد اغرت كثريون مبا فعلوه باسم 

ومجاعات هم دون اخلوارج الذين خرجوا على اإلمام أمري املؤمنني اخلليفة 
عليه وحاربوه مع ودون الذين بغوا ، وا منهؤ روه وترب وكفّ  للرسول الرابع 
 رهم بل كفّ ، نعم هم دوهنم علما بالدين وعمال به، معاوية
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وعسكر ال يقيم ، والزنديق واملنافق، منهم املسلم والكافر؛ وقاتلهم أخالط
 وال حيرم ما حرم اهلل ورسوله من اخلمر والزنا، وال يؤدي الزكاة، الصالة
وأكل أموال الناس بالباطل، والقتال لطاعة الرؤساء ولو يف ، واللواط
هبذا كله كان علماؤهم وأمراؤهم، يف حالة تشبه حال ، اهلل تعاىلمعصية 
وجيعلون ، الذين يدعون غري اهلل؛ الصدر األول يف مقاومة املشركنيمسلمي 

ة ومانعي يف مقارعة تاركي الصالو ، كالذين جاهدهم النيب   اأندادً هلل 
 نويف جمالدة البغاة كالذي، كالذين قاتلهم أبو بكر اخلليفة األول الزكاة  

واجلهمية  ويف جمادلة املبتدعني من الروافض ، قاتلهم اخلليفة الرابع علي 
نشأة فأعادوا ، كالذين ناضلهم اإلمام أمحد وإخوانه أئمة السنة باحلجة

وهجرة ، من والية وبراءة؛ ألولاإلسالم العملية سريهتا األوىل يف الصدر ا
النصوص على حني صارت  ،وجهاد بالسيف والسنان وباحلجة والربهان

اخلاصة هبذه األحوال منسية أو كاملنسية عند غريهم من شعوب اإلسالم 
 . وال حكم من األحكام ،ال يتعلق هبا عمل من األعمال ؛ودوله

كان مما   وقد: (جمموعة احلديث النجدية)وقال أيضا يف مقدمة 
جمدد الدين يف دجد وما -استعمل اهلل به الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

رد التربك جملال ، لالهتداء هبا ؛مدارسة السنة النبوية فيها أن أحيا -حوهلا
بألفاظها، وال ألجل االستقالل فيها دون ما كتب احملدثون والفقهاء يف 

وأنقذهم ، عاىل بدعوتهن هداهم اهلل تبل نرى م   شرحها واالستنباط منها،
من اجلاهلية اليت عادت إىل أكثر أهل جزيرة العرب، ما زالوا حيبون كتب 

 مع خيار كتب التفسري واحلديث فقه شيخ السنة األكرب اإلمام أمحد 
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ن أجدر املسلمني بلقب أهل فكانوا م، لغري احلنابلة من علماء السنة
 .انتهى. السنة

: ن بن سند يف رده على الراوي العراقيوقال الشيخ حممد بن عبد الرمح
م هبا من لقد هنض الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل هنضة أكر  

وقد بلغ من أمر تلك النهضة أن عرفها الباحثون يف علل رقي األمم ، هنضة
يف وإليك نظرية أحد علماء الغرب ، واحنطاطها حىت من غري علماء اإلسالم

قال  ؛ية اليت هنض هبا الشيخ حممد بن عبد الوهابتلك النهضة اإلصالح
 إىلاملرتجم ( حاضر العامل اإلسالمي)شروب ستودارد األمريكي يف كتابه لو 

ة الفصل األول من الكتاب يف اليقظ: اللغة العربية بقلم األستاذ عجاج نويهض
كان العامل اإلسالمي قد بلغ : أي امليالدي اإلسالمية يف القرن الثامن عشر؛

 ،هجو   فاربد  ، ومن التدين واالحنطاط أعمق دركة، من التضعضع أعظم مبلغ
وانتشر فيه فساد ، أرجائهوطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجاء من 

واستغرقت ، التهذيب العريبمن آثار  اوتالشي ما كان باقيً ، األخالق واآلداب
وساد ، يلة يف الناسوماتت الفضباع األهواء والشهوات، األمم اإلسالمية يف اتّ 

 إىل اإلسالميةاجلهل، وانطفأت قبسات العلم الضئيلة، وانقلبت احلكومات 
يف ذلك العهد  اإلسالميرى يف العامل غتيال، فليس ي  امطايا استبداد وفوضى و 
كسلطان تركيا وأواخر ملوك املغول يف اهلند؛   ؛سوى املستبدين الغامشني

 ةوقام كثري من الوال، الشي الصبغةفاشي القوة مت اواهنً  احيكمون حكمً 
وينشئون حكومات مستقلة ، واألمراء خيرجون على الدولة اليت هم يف حكمها

 كحكومة  ؛ولكن مستبدة
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فكان هؤالء اخلوارج ال يستطيعون إخضاع من يف ، الدولة اليت خرجوا عليها
وصارت  ،حكمهم من الزعماء هنا وهناك، فكثر السلب والنهب، وفقد األمن

املستبدون يزيدون وجاء فوق مجيع ذلك رجال الدين ، اوجورً  اسماء متطر ظلمً ال
وكاد العزم ، طلب الرزقوقعد عن ، ت األيديلّ فغ  ، فوق إرهاق االرعايا إرهاقً 

وأمهلت الزراعة أي ، اشديدً  اوبارت التجارة بورً ، يتالشى يف نفوس املسلمني
 . إمهال

فألبست الوحدانية اليت علمها ، وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء
وخلت املساجد ، من اخلرافات وقشور الصوفية اسجفً  الرسالة الناس   صاحب  

وطوائف الفقراء واملساكني ، وكثر عدد األدعياء اجلهالء، من أرباب الصلوات
، والسبحاتخيرجون من مكان إىل مكان حيملون يف أعناقهم التمائم والتعاويذ 

ويزينون ، األولياء رقبو ويرغبوهنم يف احلج إىل ، والشبهات ويومهون الناس بالباطل
الناس فضائل القرآن فصار وغابت عن ، للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور
وهتكت سرت احلرمات ، الرذائلوانتشرت ، يشرب اخلمر واألفيون يف كل مكان

ل غريمها من واملدينة املنورة ما ناونال مكة املكرمة ، على غري خشية واستحياء
 فصار احلج املقدس الذي فرضه اهلل تعاىل وفرضه النيب ، اإلسالمسائر مدن 

وعلى اجلملة فقد بدل املسلمون غري ، ءاتعلى من استطاعه ضربا من املستهز 
فلو عاد صاحب الرسالة إىل األرض يف ، بعيد القرار اوهبطوا مهبطً ، املسلمني

لغضب وأطلق اللعنة على من ، اإلسالم ىورأى ما كان يده، ذلك العصر
 . لعن املرتدون وعبدة األوثاناستحقها من املسلمني كما ي  
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إذا بصوت ، ومدجل يف ظلمته، مستغرق يف هجعته اإلسالميوفيما العامل 
ويدعوهم ، يوقظ املؤمنني، قد دوى من قلب صحراء شبه اجلزيرة مهد اإلسالم

فكان الصارخ هذا ، اط املستقيماإلصالح والرجوع إىل سواء السبيل والصر  إىل
الذي أشعل نار ، الصوت إمنا هو املصلح املشهور حممد بن عبد الوهاب

واندلعت ألسنتها إىل كل زاوية من زوايا العامل ، فاشتعلت واتقدت ،الوهابية
مث أخذ هذا الداعي حيض املسلمني على إصالح النفوس، واستعادة ، اإلسالمي

ت مث بد ،عز التليد، فتبدت تباشري صبح اإلصالحاجملد اإلسالمي القدمي وال
  .اليقظة الكربى يف عامل اإلسالم

ولد حممد بن عبد الوهاب يف دجد الواقعة يف قلب الصحراء العربية 
ى عل-ميالدي، وكانت دجد يف ذلك العصر  حوايل سنة ألف وسبعمائة

ألقطار اوأطهر ، اأنقى البلدان إسالمً  -احنطاط العامل اإلسالمي وتدليه
وإذ كان منذ أول شأنه شديد امليل إىل االطالع والتفقه يف الدين ، ادينً 

، على التقوى اقوامً ، فعرف بعلم وافر، وذاع امسه، لسرعان ما اشتهر ذكره
  إىلوساح وطلب العلم يف املدينة املنورة، ، فحج إىل مكة يف أوائل عمره

ملا  اغضبا دينيً  د مشتعاًل دج إىلمث عاد ، كثري من البالد اجملاورة حىت فارس
القيام بدعوة ت عزميته على فصحّ ، رآه بأم عينه من سوء حالة اإلسالم

 ،شبه اجلزيرةبالد يف  إىلمن بالد  فقضى سنني عديدة راحاًل ، اإلصالح
أن جيعل حممد بن  النفوس حىت استطاع بعد جهاد طويل افبشر بالدعوة موقظً 

يقبل الدعوة  اوشأنً  الى زعمائهم كعبً وأع -وهو أكرب أمراء دجد-السعود 
 فاكتسب ابن عبد الوهاب بذلك مكانة أدبية، ويدخل فيها
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فاستفاد من ذلك ، وقوة حربية ال يستهان هبا، ومنزلة اجتماعية رفيعة، ليةاع
 . استفادة جليلة، قد مكنته من بلوغ غايته وإدراك غرضه

، لصحراء العربيةفتكونت على التوايل وحدة دينية سياسية يف مجيع ا
املنهج ويف الواقع فإن ، شبيهة بتلك الوحدة اليت أنشأها صاحب الرسالة 
ذاك الذي هنجه اخللفاء  االذي هنجه ابن عبد الوهاب يشبه شبها كبريً 

خلفه وملا مات سنة ألف وسبعمائة وسبعة ومثانني ، الراشدون كأيب بكر وعمر
الوهابيون واقتفى ، المي الكبريلح اإلس، فكان خري خليفة للم صابن السعود

احلربية  ىابن السعود من القو  وعلى ما كان يف يد، آثار خالفة الراشدين
على رأي  فإن ذلك ما كان ليصرفه عن أن يكون على الدوام نازاًل ، العظيمة

وكانت حكومته على ، فلم ميتهن حرية أتباعه وبين قومه، اهار اجلماعة وشو 
، وانتشر األمنالتعدي، وأمن الناس السرقات،  عنفها مكينة عادلة فانقطع
فكان يف كل واحة وعكف على العلم والتهذيب، ، وسادت الطمأنينة والراحة

ويف كل قبيلة بدوية عدد من املعلمني، وبعد أن أخضع ابن السعود ، مدرسة
أكرب أال وهو إخضاع ومت له األمر يف كاملها أخذ يستعد ليقوم بعمل  ادجدً 

عينيه يف املقام األول نصب اإلسالمي ونشر اإلصالح فيه، فجعل  مجيع العامل
احلجاز يف صدر القرن التاسع على   رير األماكن املقدسة احلجازية، فكر  
وكان له ما أراد من االستيالء ، دينيةعشر مبقاتلته الشجعان املشتعلني غرية 

 وهم فلم تستطع قوة الوقوف يف وجه الوهابيني، على األماكن املقدسة
والرتك يف نظرهم أهل االرتداد واجلحود، ومغتصبو ، حيملون على الرتك

  ا، وحقها أن تكون أبدً ااخلالفة اغتصابً 
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أربعة عشرة يعد العدة يف العرب، وبينما كان ابن السعود سنة ألف ومثامنائة و 
ى متدفقون علكان خييل إىل العامل منه أن الوهابيني   ،ته متينةومهّ  لفتح سوريا،
غري أن ذلك ما ، وصانعون ما شاء اهلل من اإلصالح يف اإلسالم، االشرق تدفقً 
فلما أيقن سلطان تركيا أنه ال يستطيع القضاء على الوهابيني ، قدر ليكون

واستكفاه أمر القضاء ، استصرخ بطال من مشاهري األبطال وهو حممد علي
قفا حق الوقوف على واوكان هذا املقدام األلباين سيد مصر وأمريها ، عليهم

فنظموا له ، من أهل الغربفدعا إليه ضباط ، قدرة أوربة وشدة بأسها وتفوقها
، وجهزوه مبعدات األسلحة الغربيةعلى الطراز الغريب،  اودربوه تدريبً ، اقويً  اجيشً 

فسرعان ما أجاب ، من املقاتلة األلبانيني األشداء اوكان غالب هذا اجليش مؤلفً 
فأيقن حينئذ أن الوهابيني على شدة غريهتم الدينية سلطان، حممد علي نداء ال

ومحاستهم لن يستطيعوا بعد الوقوف بوجه البنادق واملدافع األوربية يطلق عيارها 
 ،وما هي إال مدة قصرية حىت اسرتدت األماكن املقدسة احلجازيةجنود جمربون، 

اإلمرباطورية الوهابية فاختفت ، الصحراء إىلالوهابيون على أعقاهبم فانقلبوا ورد 
بيد أن خامتة ، الدور السياسي الوهايب الوليدة للحال اختفاء، وأرخى الستار على

فقد ظلت دجد بؤرة تشتعل فيها نار ، هذا الدور السياسي كانت فا ة الدور الديين
الوهاجة إىل كل ناحية من نواحي  الغرية الدينية ومنبثق النور تنبعث منه األشعة

ا فتئ الوهابيون منذ قضي على قوهتم السياسية يبثون روح احلركة الدينية وم، األرض
كل عام إىل مكة واملدينة من كل قطر من يف مئات األلوف من احلجيج الوافدين 

وهابية، مث يعودون إىل أوطاهنم  اطار العامل اإلسالمي، فيقتبس هؤالء نارً قأ
 يشعلون هبا ما استطاعوا إشعاله
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تالها  اوهكذا قد استطاع الوهابيون أن يبذروا بذورً ، حيف سبيل اإلصال
حىت بلغت دعوهتم  ،االختمار الشديد للثورة الدينية يف كل فج إسالمي

فقام يف مشال اهلند الزعيم الوهايب املغايل السيد ، الدينية أقصى املعمور
وأنشأ وهابية، فكان هذا الزعيم يعد ، مسلمي بنجاب امستنفرً  (4)أمحد

واضمحلت ، فحالت منيته بينه وبني ذلك، سائر مشايل اهلندفتح عدته ل
اهلندية سنة ألف ومثامنائة وثالثني، غري أنه ملا جاء اإلنكليز الدولة الوهابية 
، ين من بقايا النار الوهابية الكامنة يف الرمادعانوا األمرّ يفتحون البالد 

من عوامل الثورة  فكانت عاماًل ، ما شاء اهلل إىلخمبوءة وظلت هذه النار 
شررها ما تناول أفغانستان وسائر القبائل اهلندية اهلندية، مث استطار من 

فالدعوة : -إىل أن قال-فأشعلها أميا إشعال عند احلدود الشمالية والغربية 
ونسخ ، غرضها إصالح اخلرق، خالصة حبتةالوهابية إمنا هي دعوة إصالحية 

فاسري املختلفة والتعاليق املتضاربة اليت نقض التو وإبطال األوهام، ، الشبهات
 . ، ودحض البدع، وعبادة األولياءىاإلسالم الوسطر و وضعها أرباهبا يف عص

واألخذ به على أوله وأصله ولبابه ، اإلسالم إىلوعلى اجلملة هي الرجوع 
أي إهنا االستمساك بالوحدانية اليت أوحى اهلل هبا إىل صاحب الرسالة  ؛وجوهره

وأما ما سوى ذلك ، اواالهتداء واالئتمام بالقرآن املنزل جمردً ، ذجةصافية سا
ويقتضي ذلك االعتصام كل االعتصام ، فباطل وليس يف شيء من اإلسالم

 كالصالة   ؛بأركان الدين وفروضه وقواعد اآلداب

                                      

م، 1814هك املوافق  41 1د، وقد اعتنق اإلسالم وحج عام هو أحد أمراء إقليم البنجاب باهلن (4)
والتقى بعلماء الدعوة اإلصالحية السلفية مبكة وتأثر هبم، فال يقع اللبس بداعية اإلحلاد والضاللة مريزا 

 . م1834هك املوافق 44 1غالم أمحد القادياين، فذاك إمنا كان بعده بزمن، فقد ولد عام 
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والكون على السذاجة التامة يف أحوال املعيشة، و رمي اختاذ ، والصوم وغري ذلك
 -أي التنت-ريرية، والتأنق يف األطعمة وشرب اخلمر واألفيون والتبغ املالبس احل

وبعضه اآلخر من املضار املفسدة وغري ذلك مما بعضه من أسباب السرف، 
ك األجنيب عن اإلسالم مما كتبه ذلما يقتضي إيراده هنا انتهى . العقللسالمة 

اليت مل  صر  بفضل هنضة اإلصالح الوهابيةالصحيحة، واالعرتاف من الشهادة 
بل عم أصل نفعها وهدايتها  ،وال شعب من شعوبهيف قطر من أقطار اإلسالم 
 . اإلسالميةسائر األقطار والشعوب 

لع حني اطّ وأيب سفيان القرشي،  -قيصر الروم-ذلك بأمر هرقل فما أشبه 
وجرت قصة حمادثة ، اإلسالم إىلالذي دعاه به  قيصر على كتاب النيب 

لك حممد ما مإن صدقت فسي: وقول قيصر أليب سفيان ،سفيانقيصر مع أيب 
فقد ، ابن أيب كبشة أمر   ر  م  لقد أ  : فيخرج أبو سفيان وهو يقول ، ت قدمي

فقد اعرتف بفضل  ،فما أشبه الليلة بالبارحة، أصبح خيافه ملك بين األصفر
ة وإصالح هنضتها أعداء اإلسالم من العلماء كما اعرتف قيصر بصح الوهابية

الرسالة، وأنكر فضل الوهابية أدعياء العلم من املسلمني اجلغرافيني كما جحد 
انتهى  .والفضل ما شهدت به األعداء ،فضل الرسالة األقربون من العرب

 (. ةعلى إبطال املزاعم الراوي   اإلسالميةالرباهني )باختصار من كتاب 

صف هذه ومقاالت علماء املسلمني وعقالء أهل الكتاب وغريهم يف و 
الدعوة وأهلها مبا يشبه حال الصدر األول، واعرتافهم هبدايتهم وأهنم على منهج 

 . وهلل احلمد واملنة ،وفيما ذكرناه هنا كفاية ،االسلف الصاحل كثرية جدً 

 وملا كانت هذه الدعوة العظيمة مؤسسة على العلم بالكتاب والسنة،
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، تابعني وتابعيهم بإحسانوالسري على منهاج السلف الصاحل من الصحابة وال
أفسده الناس من وإصالح ما ، والغرض منها جتديد ما اندرس من أمور اإلسالم

جيادلون من عارضها فقد أيدها اهلل تعاىل باجلهابذة احملققني  ،السنة النبوية
جيالدون من عاندها بالسيف وأيدها باألبطال الشجعان ، باحلجة والربهان

وجعل اهلل للطائفة ، اعزيزً  اظاهرً عد طول اغرتابه فأصبح اإلسالم ب، والسنان
شوكة قوية وبأس شديد بعد ما كانوا املنصورة بفضله ونعمته دولة عظيمة ذات 

فآواهم اهلل ، خيافون أن يتخطفهم الناسغرباء مستضعفني يف األرض  قلياًل 
 . الطيبات لعلهم يشكرونوأيدهم بنصره، ورزقهم من 

 اطيبً  اكثريً   امحدً ، العاملنيورب األرض رب فلله احلمد رب السماوات 
وقد ، لكرم وجهه وعز جاللهوكما ينبغي ، فيه كما حيب ربنا ويرضي امباركً 

َوَعَد الَلُه اَلِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت : قال اهلل تعاىل
ْبِلِهْم َوَلُيَمِكَنَن َلُهْم َلَيْسَتْخِلَفنَ ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذي َن ِمْن قَ 

ْعُبُدونَِني اَل  ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا يَ  ُيَبِدَلنَ  ُهُم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَل ِدينَ 
ْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ   :النور] ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئ ا َوَمْن َكَفَر بَ 

ْنُصرُْكْم  :وقال تعاىل ،[44 ْنُصُروا الَلَه يَ  َها اَلِذيَن َآَمُنوا ِإْن تَ  يَا َأيُ 
َثِبْت َأْقَداَمُكمْ  ْنُصُرُه : ، وقال تعاىل[4 :حممد] َويُ  ْنُصَرَن الَلُه َمْن يَ  َوَليَ 

َة اَلِذيَن ِإْن َمَكَناُهْم ِفي اأْلَْرِض َأَقاُموا الَصاَل * ِإَن الَلَه َلَقِوٌي َعزِيٌز 
َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلَلِه َعاِقَبةُ  ُوا الزََكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َونَ   :احلج] َوَآتَ 

مما وعد به  ا، وقد جعل اهلل ألهل هذه الدعوة املباركة نصيبا وافرً [34-31
 . واهلل املسؤول أن ال يغري ذلك عليهم إنه جواد كرمي ،يف هذه اآليات
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: إن املسلمني ملا قالوا: اله قتادة عن حال أول هذه األمةوما أحسن ما ق
وجنوده، وضاق هبم إبليس ، ال إله إال اهلل أنكر ذلك املشركون، وكربت عليهم

إهنا كلمة من فأىب اهلل إال أن ميضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأها، 
زيرة من املسلمني اجلومن قاتل هبا نصر، إمنا يعرفها أهل هذه ، خاصم هبا فلج

فئام من الناس ال يعرفوهنا اليت يقطعها الراكب يف ليال قالئل ويسري الدهر يف 
 . وال يقرون هبا

وهكذا كان األمر يف ابتداء دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب : قلت
فإنه ملا دعا الناس إىل جتريد التوحيد وإخالص  ،قدس اهلل روحه سواء بسواء

والسري على منهاج ، وجتريد املتابعة للرسول ، اعها هلل وحدهجبميع أنو العبادة 
وترك ما أحد  ، السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان

اخللوف من البدع والتقاليد املخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف األمة 
اهلل فأىب ، اأنكر ذلك املشركون وأهل البدع وكرب عليهم وضاقوا به ذرعً ، وأئمتها

إال أن ميضي هذه الدعوة ويظهرها ويفلجها وينصرها على من ناوأها كما قال 
 . َواْلَعاِقَبُة لِْلُمَتِقينَ  :تعاىل يف كتابه العزيز

: يف خطبة كتابه يف الرد على الزنادقة واجلهمية وقد قال اإلمام أمحد 
يدعون ، من أهل العلم احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا

، وحييون بكتاب اهلل املوتى، ويصربون منهم على األذى، اهلدى إىلمن ضل 
وكم من ضال ، ويبصرون بنور اهلل أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه

ينفون عن  ، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، قد هدوه تائه
 تحال املبطلني، كتاب اهلل  ريف الغالني، وان
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فهم خمتلفون ، وأطلقوا عقال الفتنة، الذين عقدوا ألوية البدع، وتأويل اجلاهلني
يقولون على اهلل ، جممعون على مفارقة الكتاب، خمالفون للكتاب، يف الكتاب

وخيدعون ، الكالميتكلمون باملتشابه من ، ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم
 . املضلنيفنعوذ باهلل من فنت ، يهمهال الناس مبا يشبهون علج  

وهذه اخلطبة تلقاها اإلمام أمحد رمحه : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
وقد ذكرها حممد بن وضاح يف أول   ،اهلل تعاىل عن عمر بن اخلطاب 
حدثنا رجل يقال له يوسف ، حدثنا أسد: كتابه يف احلواد  والبدع فقال

: أنه قال رفعه إىل عمر بن اخلطاب  ي،عن أيب عبد اهلل الواسط، ثقة
بأن جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا  احلمد هلل الذي امنت على العباد

، من أهل العلم، يدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم على األذى
كم من قتيل ،  ويبصرون بكتاب اهلل أهل العمى، حييون بكتاب اهلل املوتى

 بذلوا دماءهم وأمواهلم دون هلكة، ل قد هدوهئه ضااوت، إلبليس قد أحيوه
فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، وما ، العباد

حسن  وأخرب عن، جعل قصصهم هدى، انسيهم ربك وما كان ربك نسيً 
 . وإن أصابتهم الوضيعة، فال تقصر عنهم فإهنم يف منزلة رفيعة، مقاالهتم

يحمل هذا العلم من كل خلف »: لأنه قا وقد روي عن النيب 
 . «وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، ينفون عنه تحريف الغالين، عدوله

منهم ؛ عن مجاعة من الصحابة، هذا احلديث من طرق متعددة ويوقد ر  
 ،وعبد اهلل بن مسعود، وأسامة بن زيد، وابن عمر، ومعاذ، علي
 .  بن عمرو رضي اهلل عنهموعبد اهلل، وأبو هريرة، وأبو أمامة الباهلي 
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 . قطين وغريه من حديث إبراهيم بن عبد الرمحن العذري مرساًل ورواه الدار 

حدثنا  ،على زهري بن صاحل بن أمحد قرأت: (العلل)قال اخلالل يف كتاب 
بن عبد الرمحن  إبراهيمسألت أمحد عن حديث معاذ بن رفاعة، عن : قال، مهنا

ف عدوله، لَ يحمل هذا العلم من كل خَ »: قال رسول اهلل : العذري قال
فقلت  «وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، ينفون عنه تحريف الغالين

: ممن مسعته أنت؟ فقال: فقلت ،هو صحيح، ال: قال ،كأنه موضوع: ألمحد
إال أنه يقول عن معاذ، ، حدثين به مسكني: قال ؟من هم: قلت من غري واحد،

 . ومعاذ بن رفاعة ال بأس به: قال أمحد ن؟عن القاسم بن عبد الرمح

كل من جييء بعد  ؛بالتحريك والسكون (اخللف): يرو قال أبو عبيد اهل
، ف صدقخل  : إال أنه بالتحريك يف اخلري، والتسكني يف الشر يقال ،من مضى

، واملراد يف هذا احلديث املفتوح، ومعنامها مجيعا القرن من الناس ؛ف سوءوخلْ 
. «ف أضاعوا الصالةسيكون بعد ستين سنة خلْ »يث حدومن السكون 

 . انتهى

وابن حبان يف ، يف سننه ةوابن ماج، وقد روى البخاري يف الكىن
 -لتني مع رسول اهلل بوكان قد صلى الق-، عن أيب عنبة اخلوالين صحيحه

 افي هذا الدين غرس   ال يزال اهلل يغرس»: يقول مسعت رسول اهلل : قال
 . «عتهيستعملهم في طا
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غرس اهلل تعاىل هم أهل العلم والعمل، فلو : بن القيم رمحه اهلل تعاىلاقال 
أنه ال تزال »: وأخرب النيب ، خلت األرض من عامل خلت من غرس اهلل

قيام  إلىال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم ، طائفة من أمته على الحق
رسون العلم يف قلوب من ، فال يزال غرس اهلل الذين غرسهم يف دينه يغ«الساعة

فال ، فيكونوا ورثة هلم كما كانوا هم ورثة ملن قبلهم، لهم اهلل لذلك وارتضاهمأهّ 
اللهم : وكان من دعاء بعض من تقدم، تنقطع حجج اهلل والقائم هبا من األرض

وهلذا ما أقام اهلل هلذا الدين من  .الذين تستعملهم بطاعتك، اجعلين من غرسك
ليه إال وقد زرع ما علمه من العلم واحلكمة إما يف قلوب حيفظه مث قبضه إ

، اد  ب  الع   العلماء   ضل  وهبذا وبغريه ف   ،ب ينتفع هبا الناس بعدهوإما يف كت، أمثاله
وهو ، فإذا العامل إذا زرع علمه عند غريه مث مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره

ورغب فيه ، افسونوذلك أحق ما تنافس فيه املتن، ر ثان وحياة أخرىمْ ع  
 . انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل. الراغبون

ومن أعظم نعم اهلل تعاىل اليت أمنت هبا علينا يف هذه األزمان احلالكة 
بظالم الشرك والكفر والنفاق والبدع والشكوك والشبهات أنه سبحانه 

 اخلري، ويأمرون إىليدعون ، قام لنا األئمة األعالم ومصابيح الظالمأوتعاىل 
وال خيافون يف باملعروف وينهون عن املنكر، وجياهدون فرق الزيغ والضالل، 

أبا العباس أمحد بن تيمية  اإلسالمين هبم شيخ عوأ، اهلل لومة الئم
 حممد بن عبد الوهاب اإلسالموأصحابه وأصحاب أصحابه، وشيخ 

 ومن سار على منهاج اجلميع ، وأصحابه وأصحاب أصحابه
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والنصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة ،  تعاىل والذب عن دينهاهلل إىليف الدعوة 
ول أن يتم نعمته ؤ واهلل املس ،إىل يومنا هذا وقليل ما هم، املسلمني وعامتهم

ويوفقنا وإياهم للتمسك ، ويصلح أحوالنا وأحواهلم، وعلى مجيع املسلمني، علينا
احل من الصحابة والسري على منهاج سلفنا الص، بكتابه وسنة رسوله حممد 
وأن يصلح أئمتنا ووالة أمورنا ويوفقهم ملا وفق له ، والتابعني وتابعيهم بإحسان

 . إن ريب لسميع الدعاء قريب جميب، اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني
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 فصل

وأن سبب اغرتابه ، لم أن اإلسالم احلقيقي قد عاد غريبا كما بدأإذا ع  
والبدع ، والزندقة واإلحلاد، والنفاق األكرب، ألكربوالكفر ا، طغيان الشرك األكرب

 . وغلبة ذلك على األكثرين، كثر األقطار اإلسالميةأاملضلة يف 

وظهرت بني ظهراين ، أن املنكرات اليت فشت يف املسلمني افليعلم أيضً 
وغربة على غربته، ت اإلسالم وهنا على وهن، قد زاد، غرياألكثرين منهم ومل ت  

قض من عرى اإلسالم أو كاد ينتقض يف هذه األزمان، كل ذلك وكذلك ما انت
أذكر من ذلك ما هو أكثر وأنا ، وغربة اوزاده وهنً ، ار يف اإلسالم ضعفً قد أثّ 
هلم من شؤم املعاصي  اوإنذارً ، ؛ نصيحة إلخواين املسلمنياوأشد خطرً  اوقوعً 

 نقمته وأليم لعلهم حيذرون غضب اهلل، ويبتعدون عما يدعو إىل، وسوء عاقبتها
 . عقابه يف الدنيا واآلخرة

وكل من  ،والنفاق األصغر، والكفر األصغر، فمن ذلك الشرك األصغر
من سلم من التلطخ بأدراهنا، أو درن  وقل  ، وظهر وانتشر فشاهذه الثالثة قد 

 . بعضها

فأما النفاق األصغر فقد مضى الكالم فيه مع النفاق األكرب مبا أغىن عن 
 . ا فلرياجعإعادته ههن

واحللف بغري اهلل، ، لقوالتصنع للخ  ، وأما الشرك األصغر فكيسري الرياء
، وإنا باهلل وبك، وهذا من اهلل ومنك، ما شاء اهلل وشئت :وقول الرجل للرجل

 ولوال اهلل وأنت، وأنا متوكل على اهلل وعليك، ومايل إال اهلل وأنت
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وقد : م رمحه اهلل تعاىل، مث قالقرر ذلك العالمة ابن القي. مل يكن كذا وكذا
  .انتهى. أكرب حبسب حال قائله ومقصده ايكون هذا شركً 

رضي اهلل -عن حذيفة بن اليمان ، ، وابن املنذرىوروى احلافظ أبو يعل
الشرك أخفى من دبيب »: قال عن النيب ، عن أيب بكر  -عنهما
 أو، بد من دون اهللوهل الشرك إال ما ع  ، يا رسول اهلل: قال أبو بكر ،«النمل
 ،احلديث «...الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل»: ؟ قالي مع اهللعما د  
لوال فالن : والند أن يقول اإلنسان، أعطاني اهلل وفالن: أن تقول» :وفيه

 . «قتلني فالن

رضي اهلل -عن عائشة ، وأبو نعيم يف احللية، وروي احلاكم يف مستدركه
ى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في الشرك أخف»: امرفوعً  -عنها

وأدناه أن تحب على شيء من الجور، أو تبغض على شيء ، الليلة الظلماء
قال اهلل عز ، من العدل، وهل الدين إال الحب في اهلل والبغض في اهلل

 ،اكمصححه احل « ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحُبوَن الَلَه فَاتَِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الَلهُ  :وجل
 . ليس بثقة: قطين، قال الدار ويف إسناده عبد األعلى بن أعني

يف قول اهلل عز  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس ، وروى ابن أيب حامت
أخفى من دبيب ، األنداد هو الشرك: قال َفاَل َتْجَعُلوا لَِلِه َأْنَداد ا :وجل
، وحياتك يا فالن، هللوا: وهو أن يقول، على صفاة سوداء يف ظلمة الليلالنمل 
ولوال البط يف الدار ألتى ، لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص البارحة: ويقول، وحيايت

ما شاء اهلل وشئت، وقول الرجل لوال اهلل : وقول الرجل لصاحبه، اللصوص
 . هذا كله به شرك، ال جتعل فيها فالن، وفالن
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: فقال ،والكعبة :يقول أنه مسع رجاًل  -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر 
من حلف بغير اهلل فقد  »: يقول فإين مسعت رسول اهلل ، ال  لف بغري اهلل

وابن حبان يف ، وحسنه والرتمذي، داود وأبو، رواه اإلمام أمحد «كفر وأشرك
، صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال هواحلاكم يف مستدرك، صحيحه

 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه

مسعت رسول : قال -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر ، لحاكمويف رواية ل
على شرط : قال احلاكم «كل يمين يحلف بها دون اهلل شرك»: يقول اهلل 
 . وأقره احلافظ الذهيب يف تلخيصه ،مسلم

عن ابن عمر، عن ، واحلاكم يف مستدركه، وروى اإلمام أمحد يف مسنده
إنه من حلف بشيء  !مه» :فقال رسول اهلل  ،ال وأيب: أنه قال عمر 

 .«دون اهلل فقد أشرك

رضي اهلل -كنت مع ابن عمر : ويف املسند أيضا عن سعد بن عبيدة قال
ال وأيب، فرماه ابن : يف حلقة، فسمع رجال يف حلقة أخرى وهو يقول -عنهما
فنهاه النيب  إهنا كانت ميني عمر : باحلصى وقال -رضي اهلل عنهما-عمر 
 ا شركإنه»: عنها وقال». 

أدرك عمر بن  أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر أيضا 
أال إن اهلل ينهاكم أن تحلفوا »: ب وهو يسري يف ركب حيلف بأبيه فقالااخلط

، وأمحد، رواه مالك «ليصمت أوفليحلف باهلل  ابآبائكم، من كان حالف  
 . وأهل السنن، والشيخان
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 ما حلفت هبا منذ مسعت رسول اهلل اهلل فو : قال عمر : ويف رواية
 . اوال آثرً  اهنى عنها ذاكرً 

فال يحلف إال  امن كان حالف  »: قال رسول اهلل : قال وعنه 
رواه اإلمام  «ال تحلفوا بآبائكم»: وكانت قريش  لف بآبائها فقال، «باهلل
 . والنسائي، ومسلم، أمحد

ال تحلفوا »: قال رسول اهلل : قال وعن عبد الرمحن بن مسرة 
، وابن ماجة ،والنسائي، ومسلم، رواه اإلمام أمحد «وال بآبائكم، بالطواغي

 .«وال بالطواغيت، ال تحلفوا بآبائكم» :ولفظ النسائي

مجع طاغية وهي ما كانوا  ؛«الطواغي»: قال أبو موسى املديين وغريه
 . يعبدونه من األصنام وغريها

صنمهم  أي ؛«وخثعم طاغية دوس ذهه»: ومنه احلديث: قال ابن األثري
 . ومعبودهم

ال تحلفوا بآبائكم وال »: قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة 
وال تحلفوا باهلل إال وأنتم ، وال تحلفوا إال باهلل، بأمهاتكم وال باألنداد

 . والنسائي، رواه أبو داود «صادقون

ت لالبا: من حلف فقال في حلفه»: قال عن النيب  وعنه 
 «فليتصدق ،تعال أقامرك :ومن قال لصاحبه، ال إله إال اهلل: يقللوالعزى ف

 . واللفظ للبخاري، وأهل السنن، رواه الشيخان

 فإذا، اليمني إمنا تكون باملعبود املعظم: قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
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 . فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد ،الكفار ىحلف بالالت وحنوها فقد ضاه

أو  فهو كافر، ومن قاهلا جاهاًل  امن حلف هبا جادً : ن العريبوقال اب
يكفر اهلل عنه، ويرد قلبه عن السهو إىل الذكر،  ،ال إله إال اهلل: يقول ذاهاًل 

 . انتهى. ولسانه إىل احلق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو

حلفت بالالت والعزى فقال : قال وعن سعد بن أيب وقاص 
وإين  ،اإن العهد كان قريبً : فقلت فأتيت النيب ، اقد قلت هجرً : أصحايب

، اقل ال إله إال اهلل وحده ثالث  » :فقال رسول اهلل  ،حلفت بالالت والعزى
وابن ، والنسائي، رواه اإلمام أمحد «وتعوذ وال تعد، اثم انفث عن يسارك ثالث  

 . ماجة

 . «عدوتعوذ باهلل من الشيطان وال ت»: والنسائي ويف رواية ألمحد

واتفل عن يسارك ، وتعوذ من الشيطان ثالث مرات»: وللنسائي أيضا
 . «وال تعد له، ثالث مرات

من حلف بملة »: قال رسول اهلل : قال وعن ثابت بن الضحاك 
وأهل ، والشيخان، رواه اإلمام أمحد «فهو كما قال امتعمد   اغير اإلسالم كاذب  
 . السنن إال أبا داود

فقال  ،أنا إذا اليهودي: يقول رجاًل  ع النيب مس: قال وعن أنس 
 . رواه ابن ماجة «وجبت»: رسول اهلل 

من حلف على يمين فهو »: قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة 
 هو نصراني: وإن قال، هو يهودي فهو يهودي: إن قال، كما حلف
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ومن ، اإلسالممن  يءفهو بر  اإلسالممن  يءهو بر : وإن قال، فهو نصراني
وإن صام ، يا رسول اهلل: قالوا «ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم

، وصححهرواه اإلمام احلاكم يف مستدركه  «وإن صام وصلى»: وصلى؟ قال
 . ويف إسناده ضعف

إني برئي : من حلف فقال»: قال رسول اهلل : قال وعن بريدة 
 إلىفلن يرجع  اصادق  فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان ، اإلسالممن 

 :وقال احلاكم، وأهل السنن إال الرتمذي، رواه اإلمام أمحد «اسالم   اإلسالم
  .ووافقه الذهيب يف تلخيصه، على شرط الشيخني ومل خيرجاهصحيح 

رواه  «من حلف باألمانة فليس منا»: قال رسول اهلل : قال وعنه 
: احلاكم يف مستدركه وقالوابن حبان يف صحيحه، و ، وأبو داود، اإلمام أمحد

 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

ينهى عن احللف  كان عمر بن اخلطاب : وعن زياد بن حدير قال
 . رواه أبو نعيم يف احللية. باألمانة أشد النهي

؛ ىلئن  ك أحشائي حىت تدم: وروى أيضا عن زياد بن حدير أنه قال
 . باألمانةلف حمن أن أ أحب إيل

: فقال أتى النيب  اأن يهوديً  -رضي اهلل عنها-وعن قتيلة بنت صيفي 
، والكعبة: وتقولون، ما شاء اهلل وشئت: تقولون ؛وإنكم تشركون، إنكم تنددون
ما : ويقول أحدهم، ورب الكعبة: إذا أرادوا أن حيلفوا يقولوا فأمرهم النيب 

 نسائي، واحلاكم يفوال، رواه اإلمام أمحد. شاء اهلل مث شئت
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 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: مستدركه وقال 
من املسلمني رأى  أن رجاًل  -رضي اهلل عنهما-وعن حذيفة بن اليمان 

لوال أنكم ، عم القوم أنتمن  : من أهل الكتاب فقال النوم أنه لقي رجاًل يف 
أما »: فقال ذكر ذلك للنيب و ، ما شاء اهلل وشاء حممد: تقولون ؛تشركون

رواه ابن  «ما شاء اهلل ثم شاء محمد: قولوا، واهلل إن كنت ألعرفها لكم
 .ماجة

 -أخي عائشة رضي اهلل عنها ألمها-وله أيضا عن الطفيل بن سخربة 
قوله يف تفسري  وساقه ابن مردويه مطواًل  ،ومل يسبق لفظه، بنحوه عن النيب 

 [.    :البقرة] لَِلِه أَْنَداد ا َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ َفاَل َتْجَعُلوا  :تعاىل
  ،وابن ماجة، والبخاري يف األدب املفرد، والنسائي، وروى اإلمام أمحد

عن يزيد بن األصم، عن ابن ، كلهم من حديث األجلح بن عبد اهلل الكندي
: قال ،ما شاء اهلل وشئت: قال رجل للنيب  -رضي اهلل عنهما-عباس 

 . ولفظ أمحد حنوه، هذا لفظ البخاري «ما شاء اهلل وحده، اهلل ند  جعلت »
قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-ولفظ ابن ماجة عن ابن عباس 

 :«ما شاء : ولكن ليقل، ما شاء اهلل وشئت: إذا حلف أحدكم فال يقل
 .«اهلل ثم شئت

 تقولوا ال»: قال عن النيب  -رضي اهلل عنهما-وعن حذيفة بن اليمان 
رواه أبو  «ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالن، ما شاء اهلل وشاء فالن

 . داود، والنسائي
 ، ت على ألسن األكثرينوخف  ، وقد كثرت هذه األمور الشركية يف زماننا
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 . كاحللف بالرسول والكعبة واألمانة،  وال سيما احللف بغري اهلل تعاىل

وال يرضى إذا ، ويستحلف غريه هبا ،وكثري من اجلهال حيلف باألمانة
، حيث زين هلم الشرك، وهذا من تالعب الشيطان ومكره هبم ،حلف له باهلل

 . ه إليهم التوحيدوكر  

مسع : قال -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر ، يف سننه ةوقد روى ابن ماج
من حلف باهلل ، ال تحلفوا بآبائكم»: رجال حيلف بأبيه فقال النيب 

 . «ومن لم يرض باهلل فليس من اهلل، لف له باهلل فليرضن حُ وم، فليصدق
، تعاىلوأحبها إىل اهلل  ما مسعناهم حيلفون باألمانة يف أشرف البقاع اوكثريً 

 . فاهلل املستعان ،أنكر عليهم هذا املنكر القبيح اوما رأينا أحدً 
أو من يعظمه قد كثر  وحياة أبيه ف كثري من اجلهال حبياتهل  وكذلك ح  

: كقول كثري من اجلهال  ؛اوكذلك احللف بغري ملة اإلسالم قد كثر جدً ، اأيضً 
فهو  ،أو إن مل يفعل كذا، إنه يهودي أو نصراين أو جموسي إن كان قد فعل كذا

 . يهودي أو نصراين أو جموسي وحنو ذلك
وأنا متوكل على اهلل ، وأنا باهلل وبك، ما يل إال اهلل وأنت: وكذلك قول

كل   ،اليت تقتضي التشريك بني اخلالق واملخلوق هذه األلفاظ وحنو ،وعليك
 . اكثر جدً ذلك قد  

عليهم،  فال ينكر، وقد مسعت بعض اجلهال يقول ذلك لبعض القضاة
 . عياذا باهلل من اجلهل

وهو واجب على  ، ومن أهم األمور إنكار هذه الشركيات وما يف معناها
 فليغيره امنكم منكر   ىمن رأ»: كل أحد حبسب قدرته؛ لقول النيب 
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فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ، فإن لم يستطع فبلسانه، بيده
وأهل السنن من حديث أيب سعيد اخلدري ، ومسلم، رواه اإلمام أمحد «اإليمان
 ،هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي . 

ومن لم ، فغيره بيده فقد برئ امن رأى منكر  »: ويف رواية للنسائي
ومن لم يستطع أن يغيره ، ن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئيستطع أ
 . «وذلك أضعف اإليمان، فغيره بلقبه فقد برئبلسانه 

ما من »: قال أن رسول اهلل  بن مسعود اويف صحيح مسلم عن 
نبي بعثه اهلل في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 

ها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال ثم إن، ويقتدون بأمره، بسنته
ومن ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ويفعلون ما ال يؤمرون، يفعلون

وليس وراء ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، جاهدهم بلسانه فهو مؤمن
 . «حبة خردل اإليمانذلك من 

، يف صالة النافلة افأكثر ما يكون وقوعً ، والتصنع للخلق، وأما الرياء
، وقراءة القرآن واخلطب والوعظ والتذكري، والذكر واالستغفار، لتطوعوصدقة ا
وفلتات األلسن ومن ، ما يظهر أثره على صفحات الوجوه اوكثريً ، وحنو ذلك

 . أفعال املرائني ومشائلهم

خرج : قال عن أيب سعيد اخلدري ، وابن ماجة، وقد روى اإلمام أمحد
بما هو أال أخبركم »: الدجال فقالوحنن نتذاكر املسيح  علينا رسول اهلل 

الشرك »: فقال ،بلى: قلنا: قال «أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟
 .«يقوم الرجل يصلي فيزين صالته لما يرى من نظر رجل نأ؛ الخفي
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الشرك الخفي أن يعمل »: ولفظه اوقد رواه احلاكم يف مستدركه خمتصرً 
ووافقه الذهيب ، إلسناد ومل خيرجاهصحيح ا: قال احلاكم «الرجل لمكان الرجل

 . يف تلخيصه

خرج علينا : قال عن حممود بن لبيد ، وروى ابن خزمية يف صحيحه
 ،يا رسول اهلل: قالوا «إياكم وشرك السرائر، أيها الناس»: فقال رسول اهلل 

يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته لما يرى من نظر »: وما شرك السرائر؟ قال
 . «ذلك شرك السرائرف، الرجل إليه

مسعت الفضيل : عن إبراهيم بن األشعث قال، وروى أبو نعيم يف احللية
والعمل من أجل الناس ، ترك العمل من أجل الناس هو الرياء: بن عياض يقول

 . هو الشرك

: قال عبد اهلل بن املبارك: ، عن أيب روح املروزي قالاوروى أبو نعيم أيضً 
فرتكهما ، فأراد أحدمها أن يصلي ركعتني، ريقلو أن رجلني اصطحبا يف الط
 . وإن صالمها من أجل صاحبه فهو شرك، ألجل صاحبه، كان ذلك رياء

، والطرباين من حديث عمرو بن شعيب، ةوابن ماج، وروى اإلمام أمحد
 أو، على الناس إال أمير صُ قُ ال ي َ »: أن رسول اهلل قال عن جده ، عن أبيه
 . «مراء أو، مأمور

مسعت : قال  يعن عوف بن مالك األشجع، سنن أيب داودويف 
 . «مأمور أو مختال أوإال أمير  صُ قُ ال ي َ »: يقول رسول اهلل 
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كان كعب : عن ذي الكالع قال (التاريخ الكبري)وقد رواه البخاري يف 
، يا أبا شراحيل: فقال عوف بن مالك لذي الكالع، يقص يف إمارة معاوية
صاص القُ »: يقول ر األمري يقص؟ فإين مسعت النيب أرأيت ابن عمك أبأم

فمكث كعب سنة ال يقص حىت أرسل إليه  «أمير أو مأمور أو مختال: ثالثة
 . معاوية يأمره أن يقص

حدثنا ، أخربنا العوام، حدثنا يزيد بن هارون: وقال اإلمام أمحد يف مسنده
سجد فإذا كعب امل دخل رجل من أصحاب النيب : عبد اجلبار اخلوالين قال

: يقول مسعت رسول اهلل : فقال ،كعب يقص: قالوا ؟من هذا: فقال ،يقص
ي يقص ئفما ر   افبلغ ذلك كعبً : قال «مأمور أو مختال أوال يقص إال أمير »
 . إسناده حسن. بعد

كان يقول هذا يف   هبلغين عن ابن سريج أن: قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
فأما  ،اخلطب، فيعظون الناس، ويذكروهنم فيها اخلطبة، وكان األمراء يلون

: وأما املختال ،فيعظ الناس ويقص عليهم ،افهو من يقيمه اإلمام خطيبً : املأمور
الناس طلبا ويقص على ، فهو الذي نصب نفسه لذلك من غري أن يؤمر به

إن املتكلمني على الناس ثالثة : وقد قيل ،فهو يرائي بذلك وخيتال، للرياسة
، الذي يذكر الناس آالء اهلل ونعماءه: فاملذكر ؛وقاص، وواعظ، مذكر ؛أصناف

فريدعهم ، خيوفهم باهلل وينذرهم عقوبته: والواعظ ويبعثهم هبا على الشكر له،
ويسرد عليهم  هو الذي يروي هلم أخبار املاضني: والقاص ،به عن املعاصي

مأمون عليهما هذا  ر والواعظواملذكّ  ،فال يؤمن أن يزيد فيها أو ينقص، القصص
 . انتهى. املعىن
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فإن ذلك هو ، لكن ال يؤمن على املذكر والواعظ اخليالء والرياء: قلت
 . من غري أن يؤمر به، الغالب على كثري ممن ينصب نفسه ابتداء

وعابد بن ، وقد روي عن علي ،وظاهر احلديث يشمل األصناف الثالثة
 . ما يدل على ذلك -رضي اهلل عنهم-وغريهم ، وابن عباس، عمر

عن الربيع بن أنس ، من طريق أيب جعفر الرازي، فروى حنبل بن إسحاق
هل تعرف الناسخ من املنسوخ؟ : على قاص، فقام إليه فقال علي  مر  : قال
هل تعرف الزجر : قال ،ال: قال هل تعرف احملكم من املتشابه؟: قال ،ال: قال

اعرفوين، : إن هذا يقول: وقال فأخذ بيده فرفعها: قال ،ال: قال من األمر؟
 . اعرفوين

هل تعرف الناسخ : عن عابد بن عمر أنه قال لقاص، اوروى حنبل أيضً 
فعالم تقص على الناس وتغرهم عن دينهم، وأنت : قال ،ال: قال ؟من املنسوخ

 ! ال تعرف حالل اهلل من حرامه

اس أطلقا اسم القاص على من ينصب نفسه إلرشاد الن ،وعابد فهذا علي
 . فهو أعم من رواية األخبار وسرد القصص، وتعليمهم

أرسلتين أم : عن جبري بن نفري قال، (التاريخ الكبري)وروى البخاري يف 
اذهب إىل ، رييا جب: قالت -يعين إىل نوف البكايل- الدرداء رضي اهلل عنها

جيعالن من موعظتهما : فقل هلما -قاصني كانا حبمص-وفالن مل يسمه ، أنيف
 . اس يف أنفسهماللن

أطلقت اسم القاص على من يعظ  -رضي هلل عنها-فهذه أم الدرداء 
 . الناس ويذكرهم
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 -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس ، عن عكرمة، ويف صحيح البخاري
فإن أكثرت فثال  مرار، ، حد  الناس كل مجعة مرة، فإن أبيت فمرتني: قال

حديثهم القوم وهم يف حديث من  وال ألفينك تأيت، وال متل الناس هذا القرآن
فإذا أمروك ، ولكن انصت، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، فتقص عليهم

عهدت رسول فإين ، فاجتنبهفانظر السجع من الدعاء ، فحدثهم وهم يشتهونه
 . يعين ال يفعلون إال ذلك االجتتناب، وأصحابه ال يفعلون إال ذلك اهلل 

 . أطلق اسم القاص على احملد  -رضي اهلل عنهما-فهذا ابن عباس 

: عن أيب احلصني اهليثم بن شفي قال، ويف املسند، والسنن إال الرتمذي
لنصلي بإيلياء،  -رجل من املعافر-ا عامر بأ خرجت أنا وصاحب يل يكىن

أبو قال  -من الصحابة-رحيانه  وكان قاصهم رجال من األزد يقال له أبو
فسألين هل  ،ردفته فجلست إىل جنبه فسبقين صاحيب إىل املسجد مث: احلصني

عن  هنى رسول اهلل : مسعته يقول: قال ،ال: قلت أدركت قصص أيب رحيانة؟
الرجل بغري شعار، وعن مكامعة الرجل ، عن الوشر والوشم والنتف»: عشر

مثل  ايف أسفل ثيابه حريرً وعن مكامعة املرأة املرأة بغري شعار، وأن جيعل الرجل 
وركوب ، بكىوعن النهمثل األعاجم،  اعلى منكبه حريرً  أو جيعل، األعاجم

 . «النمور، ولبوس اخلامت إال لذي سلطان

 . قال الذهيب له طرق حسنة

فهذا أبو احلصني وصاحبه أطلقا اسم القاص على من يروي األحاديث 
 . ويعلم الناس ويرشدهم
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تشبه تفعله املرأة الكبرية ت،  ديد األسنان وترقيق أطرافها: والوشر
 . بالشواب

أن يغرز اجللد بإبرة مث حيشى بكحل أو نيل فيزرق أثره : وأما الوشم فهو
 . أو خيضر

ونتف الشعر عند ، فاملنهي عنه من ذلك نتف الشيب: وأما النتف
 . ونتف احلاجبني للزينة، ونتف اللحية، املصيبة

وهو أن يضاجع الرجل صاحبه يف ثوب : وأما املكامعة فهي املضاجعة
، املرأة يف ثوب واحد ال حاجز بينهما أو تضاجع املرأة  ، حد ال حاجز بينهماوا

 . وزوج املرأة كميعها، والكميع الضجيع

 ،النهي عن الركوب على جلودها: وأما النهي عن ركوب النمور فمعناه
 . واهلل أعلم

 ر والواعظوهذه األحاديث األربعة تفيد أن اسم القاص يطلق على املذكّ 
 . واهلل أعلم ،ألخباروراوي ا

ِإَن َهَذا اْلُقْرَآَن يَ ُقُص َعَلى بَِني  :واألصل يف هذا قول اهلل تعاىل
 .  ِإْسَرائِيَل َأْكثَ َر اَلِذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفونَ 

قال  ،أي يبني هلم أكثر الذي هم فيه خيتلفون من أمر الدين: قال البغوي
يطعن بعضهم على  ابينهم فصاروا أحزابً  إن أهل الكتاب اختلفوا فيما: الكليب
 . انتهى. فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه، بعض

 فهو أعم من رواية، وهذه اآلية دالة على أن القصص يطلق ويراد به البيان
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 . واهلل أعلم ،هو الصحيح فما ذكره اخلطايب أواًل ، األخبار وسرد قصص املاضني

ملا قص : ، عن مهام بن عبد اهلل قال(كبريالتاريخ ال)وقد روى البخاري يف 
مسعود يكرهان وابن  رأيت حذيفة: وقال، أخرجه أبوه من داره يإبراهيم التيم
 . هذا األمر

كان سليم : عن سعيد بن عبد الرمحن الغفاري قال، اوذكر البخاري أيضً 
وهو من  ؛فقال له صلة بن احلار  الغفاري، ايقص قائمً   التجيبكيرْت بن ع  
حىت قمت أنت ، وال قطعنا أرحامنا، واهلل ما تركنا عهد نبينا: اب النيب أصح

 . وأصحابك بني أظهرنا

يا بقايا العرب، يا بقايا : أنه قال -رضي اهلل عنهما-وعن شداد بن أوس 
 . إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة اخلفية، العرب

 . حب الرياسة: لقا وما الشهوة اخلفية؟: قيل أليب داود السجستاين

واحلاكم يف ، ، والطرباين(اإلخالص)وروى ابن أيب الدنيا يف كتاب 
كنا نعد على عهد : قال -رضي اهلل عنهما-مستدركه، عن شداد بن أوس 

صحيح اإلسناد ومل : وقال احلاكم. أن الرياء الشرك األصغر رسول اهلل 
 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، خيرجاه

إن أخوف ما أتخوف على أمتي »: سول اهلل قال ر : قال وعنه 
ولكن ، اوال وثن   اوال قمر   اأما إني لست أقول يعبدون شمس  ، اإلشراك باهلل

 ،واللفظ له ةوابن ماج، رواه اإلمام أمحد «وشهوة خفية، لغير اهلل أعماال  
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 . وإسناده ضعيف، واحلاكم وصححه

ائي فقد من صلى ير »: يقول مسعت رسول اهلل : قال وعنه 
 . «ومن تصدق يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، أشرك

غي به وجهه من أفال يعمد اهلل إىل ما ابت  : قال عوف بن مالك عند ذلك
: ذلك؟ فقال شداد عند فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك بهذلك العمل كله 

أشرك أنا خير قسيم لمن : إن اهلل يقول»: يقول فإين مسعت رسول اهلل 
أنا ، فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به ابي، من أشرك بي شيئ  

 . اواحلاكم يف مستدركه خمتصرً ، رواه اإلمام أمحد «عنه غني

حدثنا محزة أبو عمارة مويل بين هاشم، عن شهر بن : وقال األعمش
أنبئين عما أسألك : فقال جاء رجل إىل عبادة بن الصامت : حوشب قال

وجه ويصوم يبتغي ، مدب أن حي  وحي  ، يصلي يبتغي وجه اهلل أرأيت رجاًل ، عنه
وحيج يبتغي مد، ب أن حي  وحي  ، ويتصدق يبتغي وجه اهلل، مدب أن حي  اهلل، وحي  
مد، وجه اهلل ب أن حي  أنا »: إن اهلل تعاىل يقول، ليس له شيء: فقال عبادة ؟وحي 

هكذا ذكره « حاجة يل فيهفمن كان له معي شرك فهو له كله، ال ، خري شريك
 . احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

جاء رجل إىل : قال عن أيب أمامة ، والنسائي، وروى اإلمام أمحد
ال شيء »: قال ؟ال غزا يلتمس األجر والذكر ما لهأرأيت رج: فقال النيب 
إن »: مث قال «ال شيء له»: يقول رسول اهلل ، فأعادها ثال  مرات «له

 . إسناده جيد. «وابتغي به وجهه ااهلل ال يقبل من العمل إال ما كان خالص  
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إين أقف  ،يا نيب اهلل: قال رجل: ويف مستدرك احلاكم، عن طاوس قال
رسول اهلل فلم يرد عليه : رى موطين؟ قالوأحب أن ي   ،املواقف ابتغي وجه اهلل

 حىت نزلت:  ِاَفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَب  .اآلية ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاِلح 

قال : قال عن أنس ، والبيهقي، قطينوالدار ، والطرباين، وروى البزار
فتنصب بين يدي اهلل عز ، جاء يوم القيامة بصحف مختمةيُ »: رسول اهلل 

فتقول  ،واقبلوا هذا، ألقوا هذا: فيقول اهلل عز وجل لمالئكته ،وجل
إن هذا كان : -وهو أعلم-فيقول  ،اينا إال خير  وعزتك ما رأ: المالئكة
 . «وال أقبل اليوم من العمل إال ما ابتغي به وجهيلغيري، 

: عن الضحاك بن قيس الفهري قال، قطين، والبيهقيوالدار ، وروى البزار
فمن أشرك ، أنا خير شريك: إن اهلل عز وجل يقول»: قال رسول اهلل 

، أخلصوا أعمالكم هلل عز وجل ،الناسيا أيها ، فهو لشريكي امعي شريك  
، للرحمفإنها ، هذا هلل وللرحم: وال تقولوا، فإن اهلل ال يقبل إال ما أخلص له

فإنها لوجوهكم وليس ، هذا هلل ولوجوهكم: وال تقولوا، وليس هلل منها شيء
 . «هلل منها شيء

عن أيب ، عن أبيه، من حديث العالء بن عبد الرمحن، ويف صحيح مسلم
الشركاء  ىأنا أغن: قال اهلل تبارك وتعالى»: قال رسول اهلل : قال رة هري

 . «أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من عمل عمال  ، عن الشرك

عن أيب هريرة ، عن أبيه، من حديث العالء، يف سننه ةورواه ابن ماج
 ، عن النيب أنا أغني الشركاء عن الشرك : قال اهلل عز وجل»: قال

 . «، وهو للذي أشركيءأشرك فيه غيري فأنا منه بر  لي عمال   فمن عمل
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وهكذا رواه اإلمام أمحد يف مسنده، من حديث العالء بن عبد الرمحن، 
 . ةبنحو رواية ابن ماج عن النيب ، عن أبيه، عن أيب هريرة 

، ىنالك  والبخاري يف ، ةوابن ماج، والرتمذي، اوروى اإلمام أمحد أيضً 
وكان من -عن أيب سعيد بن أيب فضالة األنصاري ، صحيحهوابن حبان يف 

إذا جمع اهلل »: يقول مسعت رسول اهلل : أنه قال -الصحابة رضي اهلل عنهم
من كان أشرك في عمل : األولين واآلخرين ليوم ال ريب فيه نادى منادٍ 

فإن اهلل أغنى الشركاء عن ، فليطلب ثوابه من عند غير اهلل اعمله هلل أحد  
 . «ركالش

: قال أن رسول اهلل  عن حممود بن لبيد ، اوروى اإلمام أمحد أيضً 
وما الشرك األصغر يا : قالوا «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر»

: يقول اهلل يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم ؛الرياء»: قال رسول اهلل؟
جدون عندهم فانظروا هل ت، الذين كنتم تراءون في الدنيا إلىاذهبوا 
 .«!جزاء؟

، واحلاكم يف مستدركه، والطرباين يف الصغري، وروى ابن ماجة يف سننه
 مسعت رسول اهلل : قال عن معاذ بن جبل ، والبيهقي يف شعب اإلميان

ووافقه ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم «إن يسير الرياء شرك»: يقول
 . الذهيب يف تلخيصه

: قال النيب : قال  البجليندب بن عبد اهلل ويف الصحيحني، عن ج
 . «ومن يرائي يرائي اهلل به، ع اهلل بهع سمَ من سمَ »

 . رواه اإلمام أمحد، ومسلم. وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب  حنوه
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حنو  عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري ، وابن ماجة، وألمحد أيضا
 . ذلك

 . رواه اإلمام أمحد. نيب عن ال،  ةوكذا عن أيب بكر 

أحسنها ما ومن  ؛وقد ذكر العلماء يف معىن هذه األحاديث أقواال كثرية
 ،إخالصعلى غري  من عمل عماًل : إن معناها: قاله اخلطايب رمحه اهلل تعاىل

، اهلل ويفضحهجوزي على ذلك بأن يشهره ، وإمنا يريد أن يراه الناس ويسمعوه
 . ويظهر ما كان يبطنه

املنزلة عند الناس، ومل يرد به وجه اهلل، فإن و من قصد بعمله اجلاه  :وقيل
وال ثواب له يف ، نيل املنزلة عندهم اهلل جيعله حديثا عند الناس الذين أراد

 . اآلخرة

شهره، أو مأل أمساع الناس بسوء الثناء عليه : «سمع اهلل به»معىن : وقيل
 . انتهى. يه من خبث السريرةمبا ينطوي عل؛ أو يف يوم القيامة، يف الدنيا

 وهو شهر املرائي ؛وحاصل هذه األقوال الثالثة يرجع إىل شيء واحد
من طلب  وما كان يقصده بعمله، بإظهار سريرته هلم ؛وفضيحته عند الناس

ما أسر أحد سريرة »: كما جاء يف احلديث ،احملمدة والتعظيم واإلكرام منهم
رواه الطرباين من  «شرا فشر وإنْ ، خيرف اخير   إنْ ، إال ألبسه اهلل ردائها

 . حديث جندب بن سفيان البجلي 

أنه مسع رسول  اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهماعن عبد، وقد روى اإلمام أمحد
 . «رهره وحقَ ع اهلل به مسامع خلقه وصغَ ع الناس بعمله سمَ من سمَ »: يقول اهلل 
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إذا شهرته ؛ عةوتسم   اسمعً عت بالرجل تمسّ : يقال: قال أبو عبيد اهلروي
 . انتهى. أراد أن اهلل يسمع به أمساع خلقه يوم القيامة ،ونددت به

أنه مسع ، عن أيب هند الداري ، ، والدارميوروى اإلمام أمحد أيضا
ع اهلل به يوم القيامة وسمَ  راءى ،من قام مقام رياء وسمعة»: يقول النيب 
 . «به

 عن النيب   مالك األشجعيوف بن حديث عمن  وروى الطرباين
 . حنوه

ما من عبد يقوم في »: قال عن رسول اهلل ، وله من حديث معاذ 
 . «ع اهلل به على رؤوس الخالئق يوم القيامةالدنيا مقام سمعة ورياء إال سمَ 

وروى البخاري رمحه اهلل تعاىل يف تارخيه الصغري، عن ابن عقربة اجلهين 
 مسعت النيب : قال من قام بخطبة ال يلتمس إال رياء وسمعة»: يقول، 

 . «وقفه اهلل يوم القيامة موقف رياء وسمعة

: قال أن رسول اهلل  يعن عبد اهلل بن قيس اخلزاع، وروى ابن وهب
 . «من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت اهلل حتى يجلس»

 عن عدي بن حامت، عن خيثمة بن عبد الرمحن، وروى أبو نعيم يف احللية
 قال رسول اهلل : قال :« الجنة إلىيؤمر يوم القيامة بناس من الناس ،

واستنشقوا رائحتها وإلى ما أعد اهلل ، حتى إذا دنوا منها ونظروا إليها
رة ما سفيرجعون بح: قال ،نودوا أن اصرفوهم ال نصيب لهم فيها ،ألهلها

 قبل أن ترينا ما  رايا ربنا لو أدخلتنا الن: فيقولون: قال، رجع األولون بمثلها
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ذاك : قال ،أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها ألوليائك كان أهون علينا
أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم 
مخبتين، تراؤون الناس بخالف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم 

فاليوم ، ركتم للناس ولم تتركوا ليوت، أجللتم الناس ولم تجلوني، تهابوني
 . «أذيقكم أليم العذاب، مع ما حرمتكم من الثواب

ال  ابلغين أنه ما وعظ رجل قومً : قال يعن األوزاع، اوروى أبو نعيم أيضً 
 . ت عنه القلوب كما زال املاء عن الصفاءيريد به وجه اهلل إال زلّ 

إن العامل إذا مل : لوروى اإلمام أمحد يف الزهد عن مالك بن دينار قا
 . ت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفايعمل بعلمه زلّ 

من تزين للناس بشيء يعلم : عن سفيان بن عيينة أنه قال، وروى أبو نعيم
 . اهلل تعاىل منه غري ذلك شانه اهلل

، االرياء والسمعة من أكثر ما يكون وقوعً  أنفليعلم أيضا  ،إذا علم هذا
شد احلذر وحياسب نفسه أمسلم الناصح لنفسه أن حيذر من ذلك فينبغي لل

وما كان فيه  ،فليمضه افما كان منها خالصً  ؛على الدقيق واجلليل من أعماله
 ،وليجتهد يف إتقان العمل وإخالصه هلل وحده ال شريك له، شائبة لغريه فليرتكه

ا َواَل ُيْشِرْك َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِه فَ لْ  :قال اهلل تعاىل يَ ْعَمْل َعَمال  َصاِلح 
ا ال يرائي بعبادة ربه : قال سعيد بن جبري يف هذه اآلية ، ِبِعَباَدِة رَبِِه َأَحد 

 ِإنََما يَ تَ َقَبُل الَلُه ِمَن اْلُمَتِقينَ  :وقال اهلل تعاىل ،رواه أبو نعيم يف احللية. اأحدً 
 . 

 ،قوم اتقوا الشرك: املتقون؟ قالمن : أنه سئل وعن معاذ بن جبل 
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 . رواه ابن أيب حامت. وأخلصوا العبادة، وعبادة األوثان

 :عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل تعاىل أنه قال يف قوله تعاىل ويور  
  ُلوَُكْم أَُيُكْم َأْحَسُن َعَمال يا أبا : قالوا أخلصه وأصوبه،: قال[   :امللك] لَِيب ْ

مل  اومل يكن صوابً  اإن العمل إذا كان خالصً : قال ؟ما أخلصه وأصوبه، علي
 ؛اصوابً  احىت يكون خالصً  مل يقبل اومل يكن خالصً  اوإذا كان صوابً ، يقبل

 . أن يكون على السنة: والصواب، أن يكون هلل: واخلالص

وهذان الشرطان ال يصح عمل : قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل
فمىت فقد ، عمل أحد هذين الشرطني فسدومىت فقد ال، عامل بدوهنما

 ومىت فقد املتابعة كان ضااًل ، وهم الذين يراءون الناس ااإلخالص كان منافقً 
الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا  ومىت مجعهما كان عمل املؤمنني، جاهاًل 

 . انتهى. اآلية .ويتجاوز عن سيئاهتم

ور يف اتقاء أن يواظب على الدعاء املأث -أيضا-وينبغي للمسلم 
والطرباين ، ىنلك  اوالبخاري يف ، وهو ما رواه اإلمام أمحد، الشرك وإذهابه

يها الناس اتقوا أ»: قال أن رسول اهلل  وغريهم، عن أيب موسى 
وكيف نتقيه يا رسول اهلل؟ : قالوا «نه أخفى من دبيب النملإالشرك، ف

ونستغفرك ، لمهنع االلهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئ   :قولوا»: قال
 . «لما ال نعلمه

الشرك فيكم أخفى من دبيب »: قال أليب بكر  ويف رواية أنه 
  ؛وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره ،النمل
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 ،أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما ال أعلم ياللهم إن: تقول
 . «تقولها ثالث مرات

انطلقت : قال عن معقل بن يسار ، (دب املفرداأل)وروى البخاري يف 
لشرك فيكم أخفى لَ ، بكر أبايا »: فقال إىل النيب  مع أيب بكر الصديق 
مع اهلل إهلا وهل الشرك إال من جعل : فقال أبو بكر  «من دبيب النمل

، لشرك أخفى من دبيب النملوالذي نفسي بيده لَ »: فقال النيب ! آخر؟
اللهم : قل»: قال «إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ أال أدلك على شيء

 . «علمأوأستغفرك لما ال ، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم

عن إمساعيل بن أيب ، وروى أبو نعيم يف احللية من حديث سفيان الثوري
قال رسول اهلل : قال حازم، عن أيب بكر الصديق  أيبعن قيس بن ، خالد
 :«يا : فقال أبو بكر «تي من دبيب النمل على الصفاالشرك أخفى في أم

إذا قلته أال أعلمك شيئا »: فقال النيب  وكيف النجاة واملخرج؟، رسول اهلل
اللهم إني أعوذ بك : قل»: قال «وصغيره وكبيره؟، ت من قليله وكثيرهئرِ بَ 

 . «أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم وال أعلم 

وأرضاه أنه كان يقول يف  نني عمر بن اخلطاب وي عن أمري املؤمور  
، وال جتعل ألحٍد اواجعله لوجهك خالصً ، االلهم اجعل عملي كله صاحلً : دعائه
 . افيه شيئً 

جي له اخلالص من الرياء والسمعة ر  ، فمن الزم الدعاء هبذا والذي قبله
 . إن شاء اهلل تعاىل
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كمن جياهد   ؛اآلخرةالتماس الدنيا بعمل : اومن الشرك األصغر أيضً 
أو يهاجر لدنيا ، دح بالشجاعة واجلرأة واإلقدامأو لريى مكانه ومي  ، ألجل املغنم

أو غري ذلك من األغراض ، أو وظيفة، أو رياسة، ماال كان ذلك؛ يصيبها
أو ، يتعلم العلمأو ، أو يقرأ القرآن، أو حيج .أو من أجل امرأة يتزوجها ،الدنيوية

أو يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ألجل ، أو يصلي بالناس، نأو يؤذّ ، مهيعلّ 
ومثل ذلك  ،يف هذه األزمان اكما هو الواقع كثريً ؛  املال الذي يأخذه على ذلك

الدنيوية وكذلك الدينية إذا كان من يتعلم العلم لتحصيل الوظائف والرتب 
 . لدنيويةالقصد منها  صيل الشرف واجلاه أو املال أو غري ذلك من األغراض ا

إن هذا القرآن قد أخلق يف صدور  : رمحه اهلل تعاىلقال ميمون بن مهران 
فيمن يبتغي هذا العلم  وإنّ ، والتمسوا ما سواه من األحاديث، كثري من الناس

ومنهم من يريد أن يشار إليه، ومنهم من ، من يتخذه بضاعة يلتمس هبا الدنيا
رواه أبو نعيم يف . يع اهلل عز وجل بهوخريهم من يتعلمه ويط، يريد أن مياري به

 . احللية

إن أقبح الرغبة أن تعمل للدنيا : وقال مطرف بن عبد اهلل بن الشخري
 . (زوائد الزهد)د يف رواه عبد اهلل ابن اإلمام أمح. بعمل اآلخرة

رواه . إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل اآلخرة: وقال سفيان الثوري
  .أبو نعيم يف احللية

 ألن يطلب الرجل الدنيا بأقبح: رمحه اهلل تعاىلوقال الفضيل بن عياض 
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رواه أبو نعيم . أحسن من أن يطلبها بأحسن ما تطلب به اآلخرة؛ ما تطلب به
 . يف احللية

اد أهل البصرة يف بّ وكان من ع  -يف ترمجة زهري بن نعيم البايب  اوروى أيضً 
حدثنا أخربنا عبد اهلل، : قال -يوعبد الرمحن بن مهد، زمن حييي بن سعيد
رجل فانتهينا إىل ، كانت يدي يف يد زهري أمشي معه: أمحد بن عاصم قال

واهلل إنه شر ، ك قراءتهال تغرن  : وقال، فلما مسع قراءته وقف ونظر، مكفوف يقرأ
كان بعد أيام فلما  ، ومل أسأله يومئذ -اوكان مهيبً -من الغناء وضرب العود 

، إنك قلت عبد الرمحنيا أبا : فقلت، فقمت وسلمت عليه، شريارتفع إىل بين ق
ألن يطلب ، أخي نعميا : فقال يل، فكأنه نصب عينه يل يومئذ كذا وكذا،

 . الرجل هذه الدنيا بالزمر والغناء والعود؛ خري من أن يطلبها بالدين

، عن مالك بن دينار، (زوائد الزهد)وروى عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف 
وما : قلت ،موت القلب: قال ما عقوبة العامل ؟: قلت له: حلسن قالعن ا

 . الدنيا بعمل اآلخرةطلب : موت القلب؟ قال

 . لعلهما أرادا به العامل الذي ال يعمل بعلمه: قلت

َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلَِخَرِة َنزِْد َلُه ِفي  :إذا علم هذا فقد قال اهلل تعاىل
َها َوَما لَُه ِفي اآْلَِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ َحْرثِِه َوَمْن كَ   اَن يُرِيُد َحْرَث الُدنْ َيا نُ ْؤتِِه ِمن ْ

 [. 4  :الشورى]

 واحلاكم يف ، وروى اإلمام أمحد يف مسنده، وابن حبان يف صحيحه
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والبيهقي يف شعب اإلميان، والبغوي يف تفسريه، عن أيب بن كعب ، مستدركه
  أن رسول اهلل ر هذه األمة بالسناء والرفعة والنصر بشِ »: قال

فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في ، والتمكين في األرض
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف  :قال احلاكم «اآلخرة من نصيب

 . تلخيصه

؛ والتمكين في البالد، اء والرفعةنر أمتي بالسبشِ »: ويف رواية للحاكم
فمن طلب الدنيا بعمل اآلخرة لم يكن له ، ا الدنيا بعمل اآلخرةما لم يطلبو 

 . «في اآلخرة من نصيب

َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الُدنْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوِف ِإلَْيِهْم : وقال اهلل تعاىل
ِفي اآْلَِخَرِة ِإاَل  ُأولَِئَك اَلِذيَن لَْيَس َلُهمْ * َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُ ْبَخُسوَن 

-14: سورة هود] الَناُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
14.] 

 . نزلت يف أهل الرياء: قال جماهد وغريه

إن أهل : يف هذه اآلية -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس ، وقال العويف
من عمل : يقول، اأهنم ال يظلمون نقريً وذلك ، الرياء يعطون حبسناهتم يف الدنيا

ال يعمله إال التماس ، بالليل اأو صالة أو هتجدً  االتماس الدنيا؛ صومً  اصاحلً 
وحبط عمله ، يه الذي التمس يف الدنيا من املثابةوفّ أ  : يقول اهلل تعاىل الدنيا،

ذكر ذلك . وهو يف اآلخرة من اخلاسرين، الذي كان يعمله اللتماس الدنيا
، وي عن جماهدوهكذا ر  : قال ،افظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريهاحل

 . انتهى. وغري واحد، والضحاك
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تفرق الناس عن أيب هريرة، فقال له ناتل : وعن سليمان بن يسار قال
نعم، : قال ،مسعته من رسول اهلل  اأيها الشيخ حدثنا حديثً : أهل الشام

لناس يقضي يوم القيامة عليه؛ رجل إن أول ا»: يقول مسعت رسول اهلل 
قاتلت : فما عملت فيها؟ قال: قال ،فه نعمه فعرفهافعر   تي بهفأُ  ،استشهد

فقد  ولكنك قاتلت ألن يقال جريء،، كذبت: قال ،فيك حتى استشهدت
ورجل تعلم العلم  ،حتى ألقي في النار مر به فسحب على وجههثم أُ ، قيل

فما عملت فيها؟  :، قالنعمه فعرفها فأتي به فعرفه ،وعلمه وقرأ القرآن
ولكنك ، كذبت: قال ،تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن: قال

ثم أمر ، فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، تعلمت العلم ليقال عالم
ع اهلل عليه وأعطاه من حتى ألقي في النار، ورجل وس   به فسحب على وجهه
 ؟فما عملت فيها: قال ،رفه نعمه فعرفهاتي به فعفأُ  ،أصناف المال كله

: قال ،ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك: قال
ثم أمر به فسحب على ، فقد قيل، كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد

 . والنسائي، رواه اإلمام أمحد، ومسلم «لقي في النارأُ ثم  وجهه

أنه ، ين ماتع األصبحفي بواحلاكم من حديث ش  ، ورواه الرتمذي
: فقالوا ؟من هذا: فقال، دخل املدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس

فلما ، حىت قعدت بني يديه وهو حيد  الناس فدنوت منه، أبو هريرة
مسعته من  املا حدثتين حديثً  قّ حبو  أسألك حبقّ : له قلت   وخال سكت  

ألحدثنك حديثا ، فعلأ: فقال أبو هريرة، عقلته وعلمته رسول اهلل 
 يف مث ذكر قصة أليب هريرة -عقلته وعلمته  حدثنيه رسول اهلل 
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إن »: قال حدثين رسول اهلل : مث قال -و زنه على فراقه تشوقه إىل النيب 
فأول ، وكل أمة جاثية، العباد ليقضي بينهم إلىنزل اهلل إذا كان يوم القيامة يَ 

تل في سبيل اهلل، ورجل كثير جل قُ ور ، من يدعو به رجل جمع القرآن
بلى يا : قال ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟: فيقول اهلل للقارئ، المال
الليل وآناء كنت أقوم به آناء : فماذا عملت فيما علمت؟ قال: قال ،رب

: اهلل لهكذبت، ويقول : وتقول المالئكة له ،كذبت: فيقول اهلل له ،النهار
ويؤتي بصاحب المال ، فقد قيل ذلك، قارئفالن : بل أردت أن يقال

بلى : أحد؟ قال إلىلم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج أ: فيقول اهلل له
 ،كنت أصل الرحم وأتصدق: ؟ قالفماذا عملت فيما آتيتك: قال ،يا رب

بل أردت أن : ويقول اهلل ،كذبت: كذبت، وتقول له المالئكة  :فيقول اهلل
ويؤتي بالذي قتل في سبيل اهلل فيقول  ،لكوقد قيل ذ، فالن جواد :يقال
اتلت حتى أمرت بالجهاد في سبيلك فقَ : تلت؟ فيقولماذا قُ في : اهلل له

بل : ويقول اهلل، كذبت: وتقول له المالئكة، كذبت: فيقول اهلل له تلت،قُ 
على  مث ضرب رسول اهلل  «فقد قيل ذلك يء،فالن جر  :قالأردت أن يُ 
أولئك الثالثة أول خلق اهلل تسعر بهم النار يوم ، يرةيا أبا هر »: ركبيت فقال
ووافقه احلافظ الذهيب ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هكذا: قال احلاكم «القيامة

 . يف تلخيصه

فأخربين عقبة  :-أبو عثمان املدائين-قال الوليد : زاد الرتمذي يف روايته
وحدثين : عثمان قال أبو ،فأخربه هبذا فيا هو الذي دخل على معاويةأن ش  

 فدخل عليه رجل : قال، ملعاوية االعالء بن أيب حكيم أنه كان سيافً 
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فكيف مبن بقي ، عل هبؤالء هذاقد ف  : فقال معاوية، فأخربه هبذا عن أيب هريرة
قد جاءنا : وقلنا ،حىت ظننا أنه هالك ابكاء شديدً  مث بكى معاوية! من الناس؟
: اهلل ورسولهصدق : وقال، ومسح عن وجهه ، مث أفاق معاويةرّ ش  هذا الرجل ب  

 َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الُدنْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوِف ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل
ُأولَِئَك اَلِذيَن لَْيَس َلُهْم ِفي اآْلَِخَرِة ِإاَل الَناُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا * يُ ْبَخُسوَن 

هذا حديث : قال الرتمذي [14-14 :هود] َها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ ِفي
 . حسن غريب

يعين أبا العباس ابن -مسعت شيخ اإلسالم : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
فشر الناس من تشبه  ،كما أن خري الناس األنبياء: يقول -تيمية رمحه اهلل تعاىل
، وخري الناس بعدهم العلماء، نهم وليس منهموادعى أنه م، هبم من الكاذبني

يوهم أنه منهم ، فشر الناس من تشبه هبم، واملتصدقون املخلصون، والشهداء
 . وليس منهم

يف الغازي والعامل  قوله : وقال النووي رمحه اهلل تعاىل يف شرح مسلم
ليظ وإدخاهلم النار، دليل على تغ، وعقاهبم على فعلهم ذلك لغري اهلل، واجلواد

ب اإلخالص يف األعمال كما و وشدة عقوبته، وعلى احلث على وج،  رمي الرياء
 ،[4 :البينة] َوَما أُِمُروا ِإاَل لِيَ ْعُبُدوا الَلَه ُمْخِلِصيَن َلُه الِدينَ  :قال اهلل تعاىل

وفيه أن العمومات الواردة يف فضل اجلهاد إمنا هي ملن أراد اهلل تعاىل بذلك 
كله حممول   ،وعلى املنفقني يف وجوه اخلريات، لك الثناء على العلماءوكذ، اخملصً 

 . انتهى. اعلى من فعل ذلك هلل تعاىل خملصً 

 وغريها عن أمري، والسنن، ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد
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، األعمال بالنية»: قال رسول اهلل : قال املؤمنني عمر بن اخلطاب 
اهلل  إلىاهلل ورسوله فهجرته  إلىته فمن كانت هجر ، ولكل امرئ ما نوى

ما  إلىفهجرته ، أو امرأة يتزوجها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ورسوله
 . «جر إليهاه

تعس عبد »: قال عن النيب  عن أيب هريرة ، ويف صحيح البخاري
وإن لم يعط لم ، عطي رضيالدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أُ 

 . «يرض

إن أعطي ، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة»: ويف رواية
 «وإذا شيك فال انتقش، تعس وانتكس، وإن لم يعط سخط، رضي

 . احلديث

 «لعن عبد الدرهم، لعن عبد الدينار»: ولفظه اوقد رواه الرتمذي خمتصرً 
 . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: وقال

، ل يريد اجلهاد يف سبيل اهللالرج، يا رسول اهلل: أن رجال قال وعنه 
وقالوا ، ذلك الناس   م  ظ  عْ فأ   «ال أجر له»: ؟ فقال يبتغي عرض الدنياوهو 
الرجل ، يا رسول اهلل: فعاد فقال، لعله مل يفهم إىل رسول اهلل  دْ ع  : للرجل

ال »: فقال رسول اهلل  يريد اجلهاد يف سبيل اهلل وهو يبتغي عرض الدنيا؟
، رواه اإلمام أمحد «ال أجر له»: فقال رسول اهلل  ،الثالثةمث عاد  «أجر له

 . والبخاري يف تارخيه

به وجه  ىبتغمما يُ  امن تعلم علم  »: قال رسول اهلل : قال وعنه 
لم يجد عرف ، من الدنيا اال يتعلمه إال ليصيب به عرض  ، اهلل عز وجل
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 الجنة
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وابن ، والرتمذي، أبو داودو ، رواه اإلمام أمحد «-يعني ريحها- يوم القيامة
قال  ،واحلاكموصححه ابن حبان ، هذا حديث حسن: وقال الرتمذي ،ماجة
ووافقه ، ومل خيرجاهعلى شرط الشيخني ، ثقات رواته، صحيح سنده: احلاكم

 . احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل يف تلخيصه

اء م العلم ليباهي به العلممن تعلَ »: قال رسول اهلل : قال وعنه 
رواه  «أدخله اهلل جهنم ،ويصرف به وجوه الناس إليه، أو يماري به السفهاء

 . ابن ماجة

 . حنوه عن النيب ، وحذيفة رضي اهلل عنهم، عن ابن عمر أيضاوله 

واحلاكم ، رواه الرتمذي. حنو ذلك عن النيب  وعن كعب بن مالك 
ه قرّ أو ، مهذا حديث غريب، وصححه احلاك: وقال الرتمذي ،يف مستدركه

 . الذهيب

من طلب »: قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر 
، رواه الرتمذي «فليتبوأ مقعده من النار، أو أراد به غير اهلل، العلم لغير اهلل

 . وابن ماجة

ال تعلموا »: قال أن النيب  -رضي اهلل عنهما-وعن جابر بن عبد اهلل 
، روا به المجالسوال تخيَ ، وال لتماروا به السفهاء، العلم لتباهوا به العلماء

واحلاكم ، وابن حبان يف صحيحه، رواه ابن ماجة «فمن فعل ذلك فالنار النار
 . وأقره الذهيب، وصححه

 :من طلب العلم ألربع دخل النار»: قال وعن عبد اهلل بن مسعود 
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أو ، جوه الناس إليهأو يصرف به و ، أو ليماري به السفهاء ،ليباهي به العلماء
 . رواه الدارمي «ليأخذ به من األمراء

لسادوا  هلو أن أهل العلم صانوا العلم، ووضعوه عند أهل: قال وعنه 
 ،ولكنهم بذلوه ألهل الدنيا لينالوا به من دنياهم، فهانوا عليهم، به أهل زماهنم
 كفاه -هم آخرته- اواحد   امن جعل الهموم هم  »: يقول مسعت نبيكم 
ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال اهلل في أي ، اهلل هم دنياه
 . رواه ابن ماجة «أوديتها هلك

تعوذوا باهلل من جب »: قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة 
تتعوذ منه جهنم كل ، واٍد في جهنم»: قال وما جب احلزن؟: قالوا «الحزن

رائين راء المُ للقُ  دَ عِ أُ »: ومن يدخله؟ قال ،هلليا رسول ا: قيل «يوم أربعمائة مرة
 . «اهلل الذين يزورون األمراء إلىمن أبغض القراء  وإنَ ، بأعمالهم

والرتمذي ، (التاريخ الكبري)رواه البخاري يف  «رةوَ الجَ »: قال احملاريب
 . هذا حديث غريب: وقال الرتمذي، وابن ماجة وهذا لفظه، اخمتصرً 

إن أناسا من »: قال عن النيب  -ي اهلل عنهمارض-وعن ابن عباس 
نأتي األمراء فنصيب : ويقولون، ون القرآنؤ ويقر ، أمتي سيتفقهون في الدين
من القتاد إال  ىجتنكما ال يُ ،  وال يكون ذلك، من دنياهم ونعتزلهم بديننا

  :-أحد رواته-قال حممد بن الصباح « من قربهم إال جتنىكذلك ال يُ ،  الشوك
 . ورواته ثقات: وقال املنذري، رواه ابن ماجة . اخلطاياكأنه يعين

 إن من القراء قراء: عن مالك بن دينار أنه قال، وروى أبو نعيم يف احللية
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ذا الوجهني، إذا لقوا امللوك دخلوا معهم فيما هم فيه، وإذا لقوا أهل اآلخرة  
 . فكونوا من قراء الرمحن، دخلوا معهم فيما هم فيه

: قال رسول اهلل : قال أول الكتاب حديث أيب هريرة  وقد تقدم يف
جلود يلبسون للناس ، يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين»

وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول ، ألسنتهم أحلى من السكر، الضأن من اللين
على أولئك  ألبعثنَ  فبي حلفتُ ! تجترئون؟ أم عليَ ! أبي تغترون؟: اهلل تعالى

 . رواه الرتمذي «امنهم حيران   هم فتنة تدع الحليمَ من

: قال النيب : قال -رضي اهلل عنهما-وتقدم أيضا حديثا ابن عمر 
وقلوبهم أمر من ، ألسنتهم أحلى من العسل القد خلقت خلق  : إن اهلل قال»

! فبي يغترون ؟، افبي حلفت ألتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران  ، الصب
هذا حديث حسن غريب من حديث : رواه الرتمذي وقال «!ون؟يجترئأم علي 
 . ال نعرفه إال من هذا الوجه، ابن عمر

اء ال تذهب الدنيا حىت يأيت قرّ »: وتقدم أيضا قول معاذ بن جبل 
وقلوهبم أننت من ، يلبسون ثياب الرهبان، عة  ليست هلم ز  ، أهواؤهم خمتلفة، فسقة
ذكره أبو بكر  «يتهوكون فيها هتوك اليهود ،فيلبسهم اهلل فتنة ظلماء، اجليف

 (. الورع)أمحد بن حممد بن عبد اخلالق يف كتاب 

 . اخمتصرً  (زوائد الزهد)ورواه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف 

لبستكم فتنة يربو فيها  إذاكيف أنتم »: وتقدم أيضا قول ابن مسعود 
 فإذا غري منها ، عليها ة جيري الناسن  وتؤخذ س  ، ويهرم فيها الكبري، الصغري
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إذا كثر »: قال مىت ذلك يا أبا عبد الرمحن؟: قيل «!شيء قيل تركت سنة
والتمست الدنيا بعمل ، وقل أمناؤكم، وكثرت أموالكم، فقهاؤكم وقلّ ، اؤكمقرّ 

 . واحلاكم، والدارمي، رواه عبد الرزاق «وتفقه لغري الدين، اآلخرة

: يف ذكر أشراط الساعة وفيهمرفوعا  وتقدم أيضا حديث حذيفة 
 . رواه أبو نعيم يف احللية «وطلبت الدنيا بعمل اآلخرة، وتفقه لغير الدين»

: امرفوعً  -رضي اهلل عنهما-وتقدم أيضا حديث جابر بن عبد اهلل 
وا القرآن وابتغوا به اهلل عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة ؤ اقر »

 . وأبو داود، رواه اإلمام أمحد «القدح، يتعجلونه وال يتأجلونه

: قال أنه : وفيه حديث سهل بن سعد الساعدي  أيضاوتقدم 
يتعجل أجره وال ، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم»

 . رواه أبو داود «يتأجله

وسيأتي على »: قال أنه  وفيه، يف ذلك وتقدم أيضا حديث أنس 
رواه  «يتعجلون أجورهم وال يتأجلونها، يثقف القدحالناس زمان يثقفونه كما 

 . اإلمام أمحد

، يف ذلك -رضي اهلل عنهما-وتقدم أيضا حديث عمران بن حصني 
رواه  «يسألون به الناس ون القرآنؤ سيجيء أقوام يقر »: قال أنه  وفيه

 . حديث حسن: الرتمذي وقال

رب مبا سيقع يف لكونه أخ؛ وهذه األحاديث من أعالم نبوة نبينا حممد 
 فوقع ،والتماس الدنيا بعمل اآلخرة، من كثرة الرياء والسمعة ؛آخر أمته
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 ااألمر طبق ما أخرب به صلوات اهلل وسالمه عليه، وظهر ذلك يف زماننا ظهورً 
 . فاهلل املستعان ،اجليً 

، من طرق صحيحة( السنة)وقد روى عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب 
، والشرك حنو االرياء بضع وسبعون بابً »: قال مسعود عن عبد اهلل بن 

 . «ذلك

عن  حلديث عبد اهلل بن مسعود ؛ الطرية: ومن الشرك األصغر أيضا
ولكن اهلل يذهبه ، وما منا إالَ  -اثالثً -الطيرة شرك، الطيرة شرك »: النيب 

عبد اهلل والبخاري يف األدب املفرد، و ، وأهل السنن، رواه اإلمام أمحد «بالتوكل
هذا حديث : واحلاكم يف مستدركه وقال، (السنة)ابن اإلمام أمحد يف كتاب 
وقال ، وأقره احلافظ الذهيب يف تلخيصه، ومل خيرجاه، صحيح سنده، ثقات رواته

 ،ال من حديث سلمة بن كهيليح، ال نعرفه إحديث حسن صح :الرتمذي
وابن عمر ، وعائشة، وحابس التميميوأيب هريرة، ، ويف الباب عن سعد: قال

كان   :يقول -يعين البخاري-ومسعت حممد بن إمساعيل : قال، رضي اهلل عنهم
 «ولكن اهلل يذهبه بالتوكل... وما منا»: سليمان بن حرب يقول يف احلديث

 . انتهى. هذا عندي قول عبد اهلل بن مسعود : قال سليمان

من يعرتيه  إالّ : عناهم.. .إالوما منا : قوله: اخلطايب رمحه اهلل تعاىلقال 
على  اواعتمادً ، للكالم افحذف اختصارً  ،التطري، ويسبق إىل قلبه الكراهة فيه

 . انتهى. فهم السامع

 عن معاوية بن، والنسائي، وأبو داود، وقد روى اإلمام أمحد، ومسلم
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ذاك »: منا رجال يتطريون؟ قال: أنه قال لرسول اهلل  احلكم السلمي 
 . «فال يصدنهم، صدورهمشيء يجدونه في 

ذاك شيء يجده أحدكم »: كنا نتطري؟ قال: قلت: ويف لفظ ملسلم قال
 . «فال يصدنكم، في نفسه

 -رضي اهلل عنهما-والطرباين عن عبد اهلل بن عمرو ، وروى اإلمام أمحد
يا : قالوا «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»: قال رسول اهلل : قال

، اللهم ال خير إال خيرك: أن يقول أحدهم»: ؟ قالذلك ما كفارة، رسول اهلل
 . «وال إله غيرك، وال طير إال طيرك

 -رضي اهلل عنهما-اإلمام أمحد أيضا من حديث الفضل بن عباس  وروى
 . «كإنما الطيرة ما أمضاك أو رد  »: قال أن رسول اهلل 

ة ذكرت الطري : قال عن عروة بن عامر القرشي ، داود أيبويف سنن 
فإذا رأى أحدكم ، اوال ترد مسلم  ، أحسنها الفأل»: فقال عند رسول اهلل 

وال يدفع السيئات ، اللهم ال يأتي بالحسنات إال أنت: فليقل ( )[ما يكره]
 . «وال حول وال قوة إال بك، إال أنت

كلهم من طريق عبد امللك بن ،  والبغوي، وأبو نعيم، وروى ابن مردويه
لن »: قال رسول اهلل : قال عن أيب الدرداء ، وةعن رجاء بن حي، عمري

هذا لفظ  «اأو رجع من سفر طائر  ، أو استقسم، يلج الدرجات من تكهن
 . هابن مردوي

                                      

 . صحيح من السننساقطة من األصل، والت (3)
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أو تطير طيرة ترده عن سفره ، استقسم أو، من تكهن»: ولفظ البغوي
 . «الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة إلىلم ينظر 

 -رضي اهلل عنهما-عن عمران بن حصني  ،وروى البزار بإسناد جيد
كهن تكهن أو تُ  أوطير له، تُ  أوليس منا من تطير »: قال رسول اهلل : قال
 . «حر لهسُ  أوأو سحر ، له

إن اهلل »: قال رسول اهلل : قال وروى أبو نعيم يف احللية عن علي 
 تعاىل وفيه أن اهلل ،فذكر احلديث «...نبي من أنبياء بني إسرائيل إلىأوحى 
 أوأو سحر ، أو تكهن أو تكهن له، ليس مني من تطير أو تطير له»: قال

 . «سحر له

التشاؤم بالشيء : هي -بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن-الطرية 
 . مسموع أو، مرئي أو، أو فعل، املكروه من قول

وأصله فيما يقال التطري بالسوانح والبوارح من : موسى املديين أبوقال 
فنفاه الشرع وأبطله ؛ والظباء وغريها، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم الطري

 . انتهى. وأخرب أنه ليس له تأثري يف جلب نفع أو دفع ضر، وهنى عنه

ال »: قال عن النيب  عن أيب هريرة ، ويف الصحيحني وغريمها
 . «عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر

أعداه الداء يعديه : يقال، داءاسم من اإلع ىالعدو : يرو قال أبو عبيد اهل
وذلك أن يكون ببعري جرب ، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، إعداء
 يتعدى ما به من اجلرب إليها أن اخمالطته بإبل أخرى حذارً  ىفتتق، مثال
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كانوا يظنون أن املرض بنفسه   ألهنم؛ وقد أبطله اإلسالم ،فيصيبها ما أصابه
وإمنا اهلل هو الذي ميرض ، ليس األمر كذلك أنه فأعلمهم النيب ، يتعدى

 . «!األول؟ البعيرفمن أعدى »: بعض األحاديثوهلذا قال يف  ،وينزل الداء

 . انتهى! من أين صار فيه اجلرب؟: أي

وابن ، والبيهقي، منهم اخلطايب ؛وقد قرر هذا املعىن كثري من األئمة
وغريهم من ، وابن رجب، وابن مفلح، وابن القيم، والنووي، واملنذري، الصالح
 . احملققني

 «ال عدوى» هاختلفوا يف معىن قول: قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل
من أن هذه ، ملا كان يعتقده أهل اجلاهلية إنه نفي  : وأظهر ما قيل يف ذلك

: ويدل على هذا قوله، األمراض تعدي بطبعها من غري اعتقاد تقدير اهلل لذلك
، أن األول إمنا جرب بقضاء اهلل وقدره إىليشري  «!فمن أعدى األول؟»

 . فكذلك الثاين وما بعده

، عن إيراد املمرض على املصح، وأمره بالفرار من اجملذوم فأما هنيه 
فإنه من باب اجتناب األسباب اليت ؛ موضع الطاعون إىلوهنيه عن الدخول 

د مأمور باتقاء والعب، األذى أوللهالك  اخلقها اهلل تعاىل وجعلها أسبابً 
ؤمر أن ال يلقي نفسه يف فكما أنه ي  ، كان يف عافية منها  إذاأسباب البالء 

مما جرت العادة بأنه يهلك ، يدخل  ت اهلدم وحنوه أويف النار،  أو، املاء
أو القدوم على بلد ، كاجملذوم  ؛فكذلك اجتناب مقاربة املريض، أو يؤذي
 واهلل، لتلففإن هذه كلها أسباب للمرض وا، الطاعون
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وأما : قال ،ال خالق غريه وال مقدر غريه، تعاىل هو خالق األسباب ومسبباهتا
النفس على فقويت ، إذا قوي التوكل على اهلل تعاىل، واإلميان بقضائه وقدره

ورجاء منه أن ال حيصل به ؛ على اهلل تعاىل اهذه األسباب اعتمادً مباشرة بعض 
ال سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة ، ذلك ففي هذه احلال جتوز مباشرة، ضرر
والرتمذي أن ، أبو داودوعلى مثل هذا حيمل احلديث الذي خرجه ، خاصة أو

، كل باسم اهلل»: مث قال، أخذ بيد جمذوم فأدخلها معه يف القصعة النيب 
 . وقد أخذ به اإلمام أمحد «وتوكال عليه، ثقة باهلل

 . ، وسلمان رضي اهلل عنهموابنه عبد اهلل، وروي حنو ذلك عن عمر

ومنه مشي ، من أكل السم ونظري ذلك ما روي عن خالد بن الوليد 
وأيب مسلم اخلوالين باجليوش على منت البحر، ومنه أمر ، سعد بن أيب وقاص

فدخل إليها يف الغار  ،هالتميم حيث خرجت النار من احلرة أن يردّ  عمر 
 . الذي خرجت منه

خلواص من الناس، قوي إمياهنم باهلل وقضائه  فهذا كله ال يصلح إال
فإن التوكل أعظم األسباب اليت تستجلب هبا  ،وثقتهم به، وتوكلهم عليه، وقدره
 . انتهى .وتستدفع هبا املضار، املنافع

 أنحيتمل : فقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل «وال طيرة»: وأما قوله
وال عدوى، وال »: وله يف احلديثولكن ق ،ال تطريوا: أي اهنيً  أو، ايكون نفيً 

وإبطال هذه األمور اليت كانت ، يدل على أن املراد النفي «وال هامة، صفر
 ألن النفي يدل على ؛ والنفي يف هذا أبلغ من النهي ،اجلاهلية تعاينها
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 . والنهي إمنا يدل على املنع منه، ذلك وعدم تأثريه بطالن

ومنا : نه قال لرسول اهلل أ، عن معاوية بن احلكم، ويف صحيح مسلم
 «فال يصدنكم، ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه»: قال أناس يتطريون؟

فومهه ، املتطري بهفأخرب أن تأثره وتشاؤمه بالطري إمنا هو يف نفسه وعقيدته ال يف 
ألمته  فأوضح ، ومسعهوخوفه وإشراكه هو الذي يطريه ويصده ال ما رآه 

ليعلموا أن اهلل سبحانه مل جيعل هلم عليها عالمة ؛ وبني هلم فساد الطرية، األمر
لتطمئن قلوهبم وتسكن ؛ ملا خيافونه وحيذرونه اوال فيها داللة، وال نصبها سببً 

وخلق ألجلها ، وأنزل هبا كتبه، وحدانيته تعاىل اليت أرسل هبا رسله إىلنفوسهم 
من أجله فبسبب التوحيد و ، وعمر الدارين اجلنة والنار، السماوات واألرض

، الشرك ولوازمه وموجباتهوالنار دار ، جعل اجلنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه
وال يتلبسوا بعمل ، لئال يبقى فيها علقة منها؛ علق الشرك من قلوهبم فقطع 

واعتصم حببله ، ىفمن استمسك بعروة التوحيد الوثق، من أعمال أهل النار البتة
وبادر خواطرها ، س الطرية من قبل استقرارهاقطع هاج، وتوكل على اهلل، املتني

 . من قبل استمكاهنا

فمر طائر  -رضي اهلل عنهما-عند ابن عباس  اكنا جلوسً : قال عكرمة
رضي اهلل -فقال له ابن عباس  ،خري، خري: فقال رجل من القوم، يصيح
خلري يف ا الئال يعتقد هلا تأثريً ؛ فبادره باإلنكار عليه. وال شر، ال خري: -عنهما

 . الشر أو

، خري: فقال الرجل، وخرج طاوس مع صاحب له يف سفر فصاح غراب
 . اانتهى ملخصً . واهلل ال تصحبين! وأي خري عند هذا؟: فقال طاوس
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ظن بعض الناس أهنا تدل عل جواز  امث ذكر رمحه اهلل تعاىل أحاديث وآثارً 
يشفي مبا  وأجاب عن اجلميع، وساق معها قصصا كثرية للمتطريين، الطرية
 (. مفتاح دار السعادة)فمن أراد الوقوف على ذلك فلرياجع آخر كتابه ، ويكفي

هي : فقال أبو عبيد اهلروي -بتخفيف امليم على املشهور-وأما اهلامة 
وهي من ، وذلك أهنم كانوا يتشاءمون هبا، وهو املراد يف احلديث، أسم طائر
 . طري الليل

كانوا يتشاءمون هبا إذا وقعت على : ايبقال ابن األعر  ،هي البومة: وقيل
وهذا : قال النووي ،من أهل داري انفسي أو أحدً  إيلّ نعت : بيت أحدهم يقول

 . تفسري مالك بن أنس

فإذا وقعت على ، والتشاؤم بالبومة كثري يف اجلهال من أهل زماننا: قلت
 .هإهنا تنذر مبوته أو موت أحد من أهل دار : وقال، دار أحدهم تطري هبا

وهذا مما درج إليهم من عقائد أهل اجلاهلية وضالالهتم اليت نفاها 
 . وأبطلها اإلسالم

كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي ال : وقيل: يرو قال أبو عبيد اهل
 . فنفاه اإلسالم وهناهم عنه، ويسمونه الصدىتصري هامة فتطري  بثأرهيدرك 

و املشهور، وجيوز أن يكون وه، وهذا تفسري أكثر العلماء: قال النووي
وضاللة ، إبطال ذلك  النيب فبني  ، باطالن افإهنما مجيعً ، املراد النوعني

 . انتهى. اجلاهلية فيما تعتقده من ذلك
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 . اختلف يف تأويله «وال صفر»: وأما قوله
 . هو داء يأخذ البطن: قال البخاري رمحه اهلل تعاىل

هو : مسعنا من يقول: اشد قالعن حممد بن ر ، أبو داود يف سننه ىورو 
 . «ال صفر» :فقال ،فكانوا يقولون هو يعدي ،وجع يأخذ يف البطن

 . الصفر وجع يأخذ يف البطن: يقول ناس: وروى أيضا عن عطاء قال
: ر هلم قولهفس    اعن أيب الزبري أن جابرً ، وروى مسلم يف صحيحه

كان : كيف؟ قال: فقيل جلابر ،الصفر البطن: الزبري أبوفقال  «وال صفر»
 . دواب البطن: يقال

هي حية تكون يف : ة بن العجاج قالبعن رؤ ، وأبو عبيد، أبو عبيدة روذك
 . وهي أعدى من اجلرب عند العرب، البطن تصيب املاشية والناس

 . أهنا تعدي فأبطل النيب : قال أبو عبيد
وابن  وبه قال مطرف،: قال، وصحح النووي رمحه اهلل تعاىل هذا التأويل

 . وأبو عبيد، وخالئق من العلماء، وهب، وابن حبيب
وممن قال هذا من العلماء ابن : وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل

لكان هذا داخال يف  ولكن لو كان كذلك: قال ،واإلمام أمحد، وغريمها، عيينة
هو من باب عطف اخلاص على العام، وخصه : وقد يقال «ال عدوى»: قوله

 . الشتهاره عندهم بالعدوى بالذكر
 : علي قولني همث اختلفوا يف تفسري ، بل املراد به شهر صفر: وقالت طائفة

 فكانوا ، أن املراد نفي ما كان أهل اجلاهلية يفعلونه يف النسيء: أحدهما
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 . وهذا قول مالك، وأيب عبيدة. وحيرمون صفر مكانه، محيلون احملر  

رواه أبو داود يف سننه عن حممد بن . م بهأن املراد بذلك التشاؤ : والثاني
ال »: فقال النيب ، مسعنا أن أهل اجلاهلية يستشئمون بصفر: راشد قال

 .«صفر

وكثري من اجلهال يتشاءم  ،ولعل هذا القول أشبه األقوال: قال ابن رجب
والتشاؤم بصفر هو من جنس الطرية املنهي ، بصفر ورمبا ينهى عن السفر فيه

 . انتهى. لتشاؤم باأليام كيوم األربعاءوكذلك ا، عنها

 . جح األقوال عندير وهذا القول األخري هو أ

بل زادوا ، وقد سلك الروافض سبيل أهل اجلاهلية يف التشاؤم بشهر صفر
، وبلغ من سخافة عقوهلم، على أهل اجلاهلية يف التطري به وسوء االعتقاد فيه

خر يوم من صفر فيكسرون أهنم كانوا يعمدون يف آ، وتالعب الشيطان هبم
ويغسلون غريها من األواين، وميسحون سقف ، أواين الفخار اليت استعملوها فيه

، حىت ينتهوا إىل الباب أقصاهيبتدئون من ، ويكنسون البيت كله، رهاد  بيوهتم وج  
ليخرج معها شؤم ، ىل السوق بغاية السرعةإفيخرجوا الكناسة وكسر األواين 

 . صفر على زعمهم الباطل

، فوصفوه باخلريية، ةنّ الس   إىلوقد قابلهم بعض اجلهال من املنتسبني 
ومعارضتهم ، وقصدهم بذلك مراغمة الروافض ،صفر اخلري: فكانوا يقولون

وهذا من مقابلة الضاللة بضاللة أخرى، فإن شهر ، فيما زعموه من شؤمه
 وإمنا هي أوقات، صفر وغريه من الشهور ال خري وال شر عندها
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ويرزق من ، فيخلق فيها ما يشاء، يتصرف فيها خالقها مبا يشاء، أيام خملوقةو 
وله ، اشاء شرً وملن  اري ملن شاء خريً وجي  ، ويسعد ويشقي، ومييت ييوحي  ، يشاء

، وال علم [4  :األنبياء] اَل ُيْسَأُل َعَما يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ  احلكمة البالغة
فالتطري ، من املخلوقات بشيء مما قدره الباري وقضاه للشهور واأليام وال غريها

واهلل  ،ووصفها باخلريية بغري دليل كذب وخطأ، ببعض الشهور واأليام شرك
 . أعلم

وتعليق احلروز وغريها من ، مبا فيه شرك ىالرق: أيضاومن الشرك األصغر 
 عود حلديث عبد اهلل بن مس؛ واستعمال التولة وما يف معناها، أنواع التمائم

رواه  «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»: يقول مسعت رسول اهلل : قال
واحلاكم ، وابن حبان يف صحيحه، وابن ماجة، وأبو داود، اإلمام أمحد
 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، وصححه

هذه الرقي والتمائم قد عرفناها،  ،يا أبا عبد الرمحن: وعند ابن حبان قالوا
 . يء يصنعه النساء يتحبنب به إىل أزواجهنش: قال فما التولة؟

 . التولة ما يهيج النساء: وعند احلاكم قال

 . هو الذي يهيج الرجال: ويف رواية

 إىلما حيبب املرأة  -بكسر التاء وفتح الواو-التولة : قال أبو عبيد اهلروي
ر، ويفعل جعله من الشرك العتقادهم أن ذلك يؤثّ  ،زوجها من السحر وغريه

 . انتهى. ره اهلل تعاىلما قدّ  خالف

 وهي يف هذه األزمان فاشية يف األقطار اليت ضعف فيها اإلميان،: قلت
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ويسميها بعضهم الصرف، وبعضهم يسميها بغري ، اإلسالمواشتدت فيها غربة 
 . ذلك

ومن هذا الباب ما يزعمه كثري من املتكلمني يف خواص احليوانات 
، العاليةواجلاه واملنزلة ،  صيل احملبة واملهابة من، والنباتات واملعادن وغريها

وغري ذلك من أغراض النفوس وشهواهتا بفعل ، والتعظيم واإلجالل واإلكرام
هلم ما حيبون وما وجتلب ، اخلاصية اليت يزعمون أهنا تفعل هلم ما يريدون

وهو جهل وضالل وشرك باهلل ، لةو  فهذا وحنوه يدخل يف معىن الت   ،يشتهون
 . تعاىل

املنهي عنه هو ما كان منها بغري : فقال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل ى،قوأما الرّ 
ما إذا كان أف؛ كفر  أوولعله قد يدخله سحر ، وما ه يفال يدر  ،لسان العرب

 . واهلل أعلم ،مفهوم املعىن وكان فيه ذكر اهلل تعاىل فإنه مستحب متربك به

 ،والتعوذات واألدعية املأثورة ،وعلى جواز الرقية باآليات القرآنية: قلت
تدل  -وما يف معىن ذلك مما هو مشتمل على ذكر اهلل تعاىل وال حمذور فيه

 . اوتقريرً  اوأمرً  فعال من النيب  ،األحاديث الكثرية يف الصحيحني وغريمها

وتاريخ البخاري، عن عوف بن ، وسنن أيب داود، ويف صحيح مسلم
ن فيه ال بأس بالُرقى ما لم يك»: الق أن رسول اهلل  مالك األشجعي 

 . «شرك

جمهول  كل اسم: أبو العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه اإلسالمقال شيخ 
 ألنه يكره؛ فضال عن أن يدعو به ولو عرف معناه، به يفليس ألحد أن يرق
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فأما جعل األلفاظ ، وإمنا يرخص ملن ال حيسن العربية، الدعاء بغري العربية
 . انتهى. اإلسالمفليس من دين  ارً األعجمية شعا

 ىأمجع العلماء على جواز الرق(: فتح الباري)وقال احلافظ ابن حجر يف 
، بأمسائه وصفاته أو، أن يكون بكالم اهلل تعاىل: عند اجتماع ثالثة شروط

وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا  ،أو مبا يعرف معناه من غريه، اللسان العريببو 
 . انتهى. هلل تعاىلبل بتقدير ا

 إىلما من شيء أقرب : وقد روى ابن جرير بإسناده، عن طاوس قال
 . الشرك من رقية احلية واجملانني

الشركية  ىالل من استعمال الرقومن الباب ما يفعله كثري من الضّ : قلت
وبعضهم ميسك احلية والعقرب بيده ويلعب  ،اجملهولة ملنع لدغ احلية والعقرب أو

تضره، وهذا مما تفعله الشياطني هلم إذا أشركوهم باهلل تعاىل ودعوهم من هبا فال 
 ال ىتفيمسك الشيطان حينئذ بفم احلية وذنب العقرب ح، ورقوا بأمسائهم هدون

 وهكذا تفعل الشياطني مع من استجاب ألوليائهم، تلدغ أولياءه املشركني به
ومعناها أن ويل  ،السقوه وهي اليت يسموهنا يف زماننا، واستعمل رقاهم الشركية

ىت ال تضرهم احلية وال العقرب، وقد حالشيطان يرقي هلم يف ماء ويسقيهم إياه 
، منهم حبكمها افتنت برقاهم كثري من اجلهال األغمار يف زماننا وقبله جهاًل 

 . فاهلل املستعان، للمصلحة العاجلة اوإيثارً 

هي خرزات كانت : يقال أبو عبيد اهلرو ، هي مجع متيمة: وأما التمائم
 . اإلسالمفأبطلها ، قون هبا العني يف زعمهمالعرب تعلقها على أوالدهم يتّ 
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بالي ما أوما »: ومنه حديث ابن عمر: قال أبو السعادات ابن األثري
  «من علق تميمة فال أتم اهلل له»: واحلديث اآلخر «أتيت إن علقت تميمة

أرادوا هبا ألهنم  اوإمنا جعلها شركً ، لشفاءقدون أهنا متام الدواء واتكأهنم كانوا يع
. فعهاوطلبوا دفع األذى من غري اهلل الذي هو د ،دفع املقادير املكتوبة عليهم

 . انتهى

إذا اعتقد الذي قلدها أهنا ترد العني فقد ظن أهنا ترد : وقال ابن عبد الرب
 . انتهى. واعتقاد ذلك شرك، القدر

ض اجلهلة من تعليق احلروز لدفع ضرر ومن هذا الباب ما يفعله بع: قلت
 . ومثله تعليق اخليوط والسيور وحنوها لدفع اآلفات واملؤذيات، اجلن

رأى  أن عبد اهلل بن مسعود ، وغريمها، بن ماجةاوسنن ، ويف املسند
، قي يل فيهخيط ر  : قلت: قالت ؟ما هذا اخليط: فقال اامرأته خيطً يف عنق 

مسعت رسول اهلل ، عبد اهلل ألغنياء عن الشركإن آل : مث قال، فأخذه فقطعه
 احلديث «والتمائم والتولة شرك ىإن الرق»: يقول . 

عن أم ناجية ، وقد رواه احلاكم يف مستدركه من حديث أيب الضحى
ظهرت أعوذها من مجرة  -امرأة عبد اهلل-دخلت على زينب : قالت

احلرز  إىل فلما نظر، فإين جلالسة دخل عبد اهلل، وهي معلقة حبرز، بوجهها
، ذراعيه مث حسر عن، فوضع عليه رداءه، أتى جذعا معارضا يف البيت

مث ، فانقطعفأتاها فأخذ باحلرز فجذهبا حىت كاد وجهها أن يقع يف األرض 
 لقد أصبح آل عبد اهلل أغنياء عن الشرك، : خرج من البيت فقال
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إين مسعت ! ؟ت عّلقني أعندي، يا زينب: مث قال، مث خرج فرمي هبا خلف اجلدار
يا أبا عبد : فقالت أم ناجية« والتمائم والتولة ىهنى عن الرق» رسول اهلل 

 . ما يهيج النساء: التولةقال  فما التولة؟، والتمائم قد عرفنا ىأما الرق، الرمحن

عبد دخل : ورواه احلاكم أيضا من حديث قيس بن السكن األسدي قال
، افقطعه قطعا عنيفً ، من اجلمرة اى عليها حرزً أفر على امرأة  اهلل بن مسعود 

: كان مما حفظنا عن النيب : وقال ،إن آل عبد اهلل عن الشرك أغنياء: مث قال
صحيح اإلسناد ومل : قال احلاكم «إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك»

 . ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه، خيرجاه

عن زينب ، اهلل بن عتبة بن مسعود من حديث عبد اورواه احلاكم أيضً 
فدخلت عليها عجوز فرقتها يف خيط ، امرأة عبد اهلل أهنا أصاهبا محرة يف وجهها

اسرتقيت : فقالت ما هذا ؟: ودخل ابن مسعود فرآه عليها فقال، فعلقته عليها
 ،ألغنياء عن الشركإن آل عبد اهلل : فمد يده فقطعها مث قال ،من احلمرة

: قال «حدثنا أن الرقي والتمائم والتولة شرك إن رسول اهلل »: مث قال: قالت
صحيح : وقال احلاكم. التولة هو الذي يهيج الرجال: ما التولة؟ قال: فقلت
 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه، على شرط الشيخني ومل خيرجاه اإلسناد

فرأى يف ، أنه دخل على مريض وروى ابن أيب حامت عن حذيفة 
َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِالَلِه ِإاَل َوُهْم  :مث قال، انتزعه أوطعه فق اعضده سريً 
 [. 144 :يوسف] ُمْشرُِكونَ 
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ه حدثته مّ أن أ  ، وروى احلاكم يف مستدركه من حديث بكري بن عبد اهلل
قرحة وكانت تداوي من ؛ خمرمة هبأخي -رضي اهلل عنها-عائشة  إىلأهنا أرسلت 

رأت يف رجليه ، وفرغت منه، ما داوته عائشة رضي اهلل عنهافل، تكون بالصبيان
أظننتم أن هذين : -رضي اهلل عنها-فقالت عائشة ، خلخالني جديدين

عندي، وما  ىلو رأيتهما ما تداو  !؟كتبه اهلل عليه  ايدفعان عنه شيئً اخللخالني 
صحيح : احلاكمقال . لعمري خللخاالن من فضة أطهر من هذين، مس عندي

 .ووافقه الذهيب يف تلخيصه، د ومل خيرجاهاإلسنا
وصحيح ابن حبان، عن عمران بن حصني ، وسنن ابن ماجه، ويف املسند

من أراه : قال-أبصر على عضد رجل حلقة  أن النيب  -رضي اهلل عنهما-
أما إنها ال تزيدك »: قال من الواهنة؟: قال «ويحك ما هذه؟»: فقال -صفر

 . «اك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد  فإن، انبذها عنك، اإال وهن  
 . «فإنك إن مت وكلت إليها»: ويف رواية ابن حبان

ويف عضدي  قال دخلت على النيب : ورواه احلاكم يف مستدركه ولفظه
 . «انبذها»: فقال ،من الواهنة: فقلت «ما هذه؟»: حلقة صفر فقال
 . تلخيصهووافقه الذهيب يف ، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم

من تعلق تميمة »: قال أن رسول اهلل  وعن عقبة بن عامر اجلهين 
والطرباين، ، رواه اإلمام أمحد «ومن تعلق ودعة فال ودع اهلل له، فال أتم اهلل له
 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: واحلاكم وقال
 . هو الصدف األبيض الصغار: الودع
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ْْ : د اهلرويقال أبو عبي وهي ، مجع ودعة -بالفتح والسكون-ع الود 
وإمنا هنى عنها  ،يعلق يف حلوق الصبيان وغريهم، شيء أبيض جيلب من البحر

ال جعله يف دعة : أي «ال ودع اهلل له»: وقوله هنم كانوا يعلقوهنا خمافة العني،أل
 . انتهى. ال خفف عنه ما خيافه: وقيل ،وسكون

 أيضا  رعن عقبة بن عام، حلاكم يف مستدركهوا، وروى اإلمام أمحد
فبايع تسعة وأمسك عن بيعة رجل ، رسول اهلل  إىلأنه جاء يف ركب عشرة 

 «إن في عضده تميمة»: فقال! ؟ما شأن هذا الرجل ال تبايعه: فقالوا، منهم
من علق تميمة فقد »: مث قال فقطع الرجل التميمة، فبايعه رسول اهلل 

 . رجال أمحد ثقات: يقال اهليثم «أشرك

والرتمذي، واحلاكم يف مستدركه من حديث ، اوروى اإلمام أمحد أيضً 
دخلت على عبد اهلل بن عكيم أيب : عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال

املوت أقرب من : قال !؟اأال تعلق شيئً : فقلت ،معبد اجلهين أعوده وبه محرة
 . «همن تعلق شيئا وكل إلي»: قال النيب  ،ذلك

من عقد »: قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة ، النسائي ىورو 
وكل  اومن تعلق شيئ  ، ومن سحر فقد أشرك، عقدة ثم نفث فيها فقد سحر

 . «إليه

متسك : أي «امن تعلق شيئ  »: (شرح اجلامع الصغري)قال املناوي يف 
 ؛أي «ليهوكل إ» ،أو دافع للداء، بشيء من املداواة واعتقد أنه فاعل للشفاء

ن تعلقت نفسه م   ؛املراد أو ،فال حيصل شفاؤه، ذلك الشيء إىلوكل اهلل شفاءه 
 فمن أنزل حوائجه باهلل والتجأ إليه، مبخلوق غري اهلل وكله اهلل إليه
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، ويسر له كل عسري، وقرب عليه كل بعيد، وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة
وقوته وكله اهلل اعتمد على حوله و ، علمه وعقله إىلومن تعلق بغريه أو سكن 

وهذا ، ومل تتيسر مآربهفلم تنجح مطالبه ، وخذله وحرمه توفيقه وأمهله، إىل ذلك
 . انتهى باختصار. معروف على القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب

حممد بن عبد  اإلسالموقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن ابن شيخ 
وهو ، ق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعلالتعل: الوهاب رمحهم اهلل تعاىل

فإن كان من ، التفات القلب عن اهلل إىل شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه
وإن كان من الشرك األكرب كعبادة ، الشرك األصغر فهو ينايف كمال التوحيد

أرباب القبور واملشاهد والطواغيت وحنو ذلك فهو كفر باهلل وخروج من دين 
 . انتهى. وال يصح معه قول وال عمل، اإلسالم

ويف معىن التمائم ما يفعل يف بعض اجلهات اليمنية من وضع سكني عند 
وعند املولود ما دام يف ، ومع املختون حىت يربأ، النفساء حىت تطهر من نفاسها

 . يزعمون أهنا ترد اجلن عنهم، املهد

األدب )وهذا جهل وضالل وشرك باهلل تعاىل، وقد روى البخاري يف 
لدوا إذا و  ، بالصبيانأهنا كانت تؤتى  -رضي اهلل عنها-عن عائشة  (املفرد

فإذا  ت رأسه موسى ، تيت بصيب فذهبت تضع وسادتهفأ  ، فتدعو هلم بالربكة
فأخذت املوسى فرمت هبا وهنتهم ، دجعلها من اجلن: فسألتهم عن املوسى فقالوا

وكانت عائشة  ،«رية ويبغضهاكان يكره الط  إن رسول اهلل »: وقالت، عنها
 . عنها تنهى -رضي اهلل عنها-
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فإن ، إذا عرف هذا فاملقصود ههنا التحذير من هذه األمور الشركية
 :تعاىلقال اهلل  ،الشرك وإن كان أصغر فهو أكرب من الكبائر وأسوأ منها عاقبة

 ََذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  ِإَن الَلَه اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدون [النساء: 
ما جيعله ، الشرك األصغر من مزيد التعلق به واالعتقاد فيه إىل، وقد ينضم [38
رَبَ َنا اَل  ،باهلل من اخلذالن ابالكلية عياذً  اإلسالمفينسلخ فاعله من دين ، أكرب

 رَْحَمة  ِإَنَك أَْنَت اْلَوَهابُ ُتزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك 
 [. 8 :آل عمران]
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 فصل

نذكر منها ما ، وهو أنواع كثرية، فهو كفر العمل: وأما الكفر األصغر
 . تيسر مما هو كثري الوقوع

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما  :فمن ذلك احلكم بغري ما أنزل اهلل لقول اهلل تعاىل
 [.33 :املائدة] ُم اْلَكاِفُرونَ أَنْ َزَل الَلُه فَُأولَِئَك هُ 

سئل ابن : عن أبيه قال، عن ابن طاوس، عن معمر، وروى عبد الرزاق
هي به : قال اآلية،...َوَمْن َلْم َيْحُكمْ  :عن قوله -رضي اهلل عنهما-عباس 
 . وليس كمن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله: قال ابن طاوس ،كفر

، ن بن عيينةايف مستدركه من حديث سفيواحلاكم ، وروى ابن أيب حامت
 :يف قوله -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس ، عن طاوس، عن هشام بن حجري

 ََوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْ َزَل الَلُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرون ليس بالكفر : قال
 . الذي تذهبون إليه

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما  ،امللةينقل عن  اإنه ليس كفرً : وزاد احلاكم يف روايته
صحيح : قال احلاكم. كفر دون كفر أَنْ َزَل الَلُه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه ،اإلسناد ومل خيرجاه

 من جحد ما أنزل اهلل فقد كفر، ومن أقرّ : قال وروى ابن جرير عنه 
 . به ومل حيكم به فهو ظامل فاسق

وفسق دون ، كفر دون كفر، وظلم دون ظلم: له عن عطاء أنه قالو 
 . فسق
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حدثنا وكيع، : قال( املسائل عن اإلمام أمحد)ورواه أبو داود يف كتاب 
 . عن عطاء فذكره، حدثنا سفيان، عن ابن جريج: قال

، حدثنا وكيع: قال، حدثنا أمحد بن حممد بن حنبل: وقال أبو داود أيضا
ليس بكفر ينقل عن : عن طاوس قال، عن سعيد املكي ،حدثنا سفيان: قال
 . امللة

جار وهو  أو، افرتكه عمدً  ومن مل حيكم مبا أنزلت  : يقول: وقال السدي
 . فهو من الكافرين، يعلم

وقد حكاه البغوي  ،وهذا الذي قاله السدي رمحه اهلل تعاىل جيد قوي
هذا إذا رد نص : لماءوقال الع: رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه عن العلماء فقال

 . انتهى. فأما من خفي عليه أو أخطأ يف تأويل فال، احكم اهلل عيانا عمدً 

كفر : أنه قال عن الرشوة يف احلكم عن ابن مسعود ، وروي الطرباين
 . وهي بني الناس سحت

عن  ا سأال ابن مسعود مومسروق أهن، عن علقمة، وروى ابن جرير
َوَمْن  ذاك الكفر، مث تال: قال ويف احلكم؟: الفقا ،من السحت: فقال ،الرشوة

 .  َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْ َزَل الَلُه فَأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ 

عن بريدة ، واحلاكم يف مستدركه وصححه، وابن ماجة، وروى أبو داود
  عن النيب واثنان في النار، ، واحد في الجنة ؛القضاة ثالثة»: قال

ورجل عرف الحق فجار ، الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فأما الذي في
 . «ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، في الحكم فهو في النار
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قاض قضى ، قاضيان في النار، وقاض في الجنة»: ويف رواية للحاكم
وقاض قضى ، وقاض قضى بجور فهو في النار، بالحق فهو في الجنة
ذنبه أن ال »: ؟ قالما ذنب هذا الذي جيهلف: قالوا «بجهله فهو في النار

ووافقه ، صحيح على شرط مسلم: قال احلاكم «حتى يعلم ايكون قاضي  
 . الذهيب يف تلخيصه

رضي -من حديث ابن عمر ، ، والطرباين يف الكبريىوروى احلافظ أبو يعل
 . رجاله ثقات :وقال اهليثمي، حنوه -اهلل عنهما

 اكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل، وخصوصً وى يف زماننا باحللوقد عظمت الب
 ،يف األماكن اليت غلبت فيها التقاليد والسياسات والقوانني والنظامات احملدثة

 : فأكثر حكام هؤالء بني رجلني

، لألكابر من أهل مذهبه اولكنه خيالفه تقليدً ، عارف باحلق: أحدهما
ن رشوة وحنوها، أو لعرض يأخذه م أو، متابعة للقوانني والنظامات اخلاطئة أو

 اباعً تّ وا، فيحكم خبالفه مراعاة هلم، هلوى الدولة واألكابر الكون احلق خمالفً 
واألغراض أو خوفا من العزل، أو لغري ذلك من األهواء ، لرغباهتم وأهوائهم

 :لذين تنطبق عليهم اآلية الكرمية وهي قوله تعاىلاوهذا اجلنس هم  ،الدنيوية
 ِْبَما َأنْ َزَل الَلُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  َوَمْن َلْم َيْحُكم  إىل، فإن انضم 

هذه األحكام اجلائرة تفضيل التقاليد املذهبية والسياسات والنظامات احملدثة 
وسواء   ،على األحكام الشرعية فهي ردة صرحية وخروج من اإلسالم بالكلية

تقد أن غري هدي النيب فكل من اع، غريه أوكان التفضيل من احلاكم اجلائر 
 أو أن حكم غريه أحسن من ، أكمل من هديه 
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ُغوَن  :قال اهلل تعاىل، فهو كافر الكفر األكرب، حكمه َأَفُحْكَم اْلَجاِهِلَيِة يَ ب ْ
السنة  أووكل ما خالف القرآن  ، َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِه ُحْكم ا ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 

الطاغوت الذي أمر اهلل  إىللتحاكم إليه من التحاكم وا، فهو من حكم اجلاهلية
حماكم النصارى وغريهم من دول  إىلومن هذا الباب التحاكم  ،تعاىل بالكفر به

، اليت وضعوها بآرائهم وأهوائهم وأنظمتهمبقوانينهم وسياساهتم  ىوالرض، الكفر
 إىلكم فكل من اختار التحاكم إليها على التحا ، ما أنزل اهلل هبا من سلطان

وما أكثر الواقعني يف هذه اهلوة املهلكة  ،اإلسالمالكتاب والسنة فهو مرتد عن 
 . باهلل من ذلك اعياذً 

، اجلاهل املركب الذي ال بصرية له باحلق: من حكام هذه األزمان الثاني
وما أكثر هذا  ى به،فما وافق رأيه واستحسنه عقله قض، ا خيبط خبط عشواءوإمن

وعاد  اإلسالميف قضاة هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة  اجلنس والذي قبله
 . فاهلل املستعان ،اواجلهل علمً ، العلم عند األكثرين جهاًل 

يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَة  :لقول اهلل تعاىل؛ كفر النعمة: ومن الكفر األصغر أيضا
 .[84 :النحل] الَلِه ثَُم يُ ْنِكُرونَ َها َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَكاِفُرونَ 

ولوال ، لوال فالن لكان كذا وكذا: هو قول الرجل: قال عون بن عبد اهلل
 . ذكره البغوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه. فالن ملا كان كذا

ال من إسناد النعم هّ ومن ذلك ما جيري على ألسن كثري من اجل  : قلت
هذا من : كقوهلم،  املسبب الفاعل املختار جل جالله إىلال ، إىل األسباب

 وحنو هذه األلفاظ، أو ورثته من آبائي، أو هذا من تعيب، ل يديعم
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 عرضون عن املسبّ وي  ، األسباب إىلاليت يسندون فيها النعم 
 
ر اخلالق سّ ي  ب امل

 . الرازق

ما يذكره كثري من أهل التقاومي الفلكية يف : أيضافريق منهم ومن ذلك 
 أو، غزير املطر، أو قليل املطرأو ، أو مذموم، هذا النوء حممود: األنواء كقوهلم

، املخلوقة العاجزةاألنواء  إىلوحنو ذلك مما يضيفونه ، مطره نافع أو ضار
، الذي بيده ملكوت كل شيء، وينسون فاطر السماوات واألرض وما فيهما

 َوُهَو اَلِذي يُ نَ ِزُل اْلَغْيَث ِمْن بَ ْعِد َما، يُ نَ ِزُل ِبَقَدٍر َما َيَشاءُ وهو الذي 
، وهو املتصرف يف خلقه مبا يشاء، قَ َنطُوا َويَ ْنُشُر رَْحَمَتُه َوُهَو اْلَوِلُي اْلَحِميدُ 

، آلخرين القوم وضارً  اوجيعله نافعً ، وحيبسه عن قوم، فينزل الغيث على قوم
وله يف كل ذلك احلكمة البالغة واملشيئة  ،يف موضع وقليال يف آخر اوغزيرً 
 .اِدِه َخِبيٌر َبِصيرٌ ِإنَُه ِبِعبَ  ،النافذة

ى لنا صلّ : قال عن زيد بن خالد اجلهين ، ويف الصحيحني وغريمها
فلما ، على إثر مساء كانت من الليل، صالة الصبح باحلديبية رسول اهلل 

: قالوا «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»: أقبل على الناس فقال انصرف النيب 
 :فأما من قال، ي مؤمن بي وكافرأصبح من عباد»: قال ،اهلل ورسوله أعلم

وأما من قال ، طرنا بفضل اهلل ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبمُ 
 . «مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب 

ألم تروا » قال رسول اهلل : قال عن أيب هريرة ، والنسائي، وملسلم
إال أصبح بها  ما أنعمت على عبادي من نعمة : ؟ قالما قال ربكم إلى

 . «الكواكب وبالكواكب: كافرين يقولون
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ما أنزل اهلل من السماء من بركة إال أصبح فريق من »: ويف رواية ملسلم
 . «الكوكب كذا وكذا: ينزل اهلل الغيث فيقولون ؛الناس بها كافرين

 . «بكوكب كذا وكذا»: ويف رواية

على عهد رسول  طر الناسم  : قال -رضي اهلل عنهما-وله عن ابن عباس 
هذه : قالوا ؛ومنهم كافر، أصبح من الناس شاكر»: فقال النيب  اهلل 

 :فنزلت هذه اآلية :قال «لقد صدق نوء كذا وكذا: وقال بعضهم، رحمة اهلل
 َِفاَل أُْقِسُم ِبَمَواِقِع الُنُجومحىت بلغ  ََوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم أََنُكْم ُتَكِذبُون 
 [.  8 :سورة الواقعة]

 عن معاوية الليثي ، (التاريخ الكبري)والبخاري يف ، وروى اإلمام أمحد
من  ايكون الناس مجدبين فينزل اهلل عليهم رزق  »: قال رسول اهلل : قال

وكيف ذاك يا رسول اهلل ؟ : فقيل له «السماء من رزقه فيصبحون مشركين
 . «مطرنا بنوء كذا وكذا: يقولون»: قال

عن أيب عبد الرمحن ، ىعن عبد األعل، ن حديث إسرائيلم أيضاوألمحد 
َوَتْجَعُلوَن : «قال رسول اهلل : قال عن علي بن أيب طالب ، السلمي

، وكذا اطرنا بنوء كذمُ : تقولون، شكركم: قال  ِرْزَقُكْم أََنُكْم ُتَكِذبُونَ 
 . «وبنجم كذا وكذا

هذا حديث حسن : مذي وقالوالرت ، (زوائد املسند)ورواه ابنه عبد اهلل يف 
 . غريب

 . انتهى. احلديث هبذا اإلسناد ومل يرفعه عن عبد األعلى هذا، وروى سفيان
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قال : قال عن أيب سعيد اخلدري ، (التاريخ الكبري)وروى البخاري يف 
لو أمسك اهلل القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله ألصبحت »: النيب 

 . «حدَ جْ وء المِ بن :يقولون ؛طائفة منهم كافرين

مطرنا بنوء كذا : من قال: (األم)قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف 
وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون؛ من إضافة املطر إىل أنه مطر نوء  

والوقت خملوق ال ، ألن النوء وقت؛ فر كما قال رسول اهلل فذلك ك  ، كذا
على معىن مطرنا يف ، مطرنا بنوء كذا: ومن قال ،ميلك لنفسه وال لغريه شيئا

 . انتهى.  منهإيلّ وغريه من الكالم أحب ، افال يكون كفرً ، وقت كذا

؛ كانوا يف اجلاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء: وقال ابن قتيبة
فإن  ،افأبطل الشرع قوهلم وجعله كفرً ، وإما بعالمته، إما بصنعه على زعمهم
وإن اعتقد أن ، يف ذلك فكفره كفر تشريك انوء صنعً اعتقد قائل ذلك أن لل

لكن جيوز إطالق الكفر عليه وإرادة كفر ، ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك
، ألنه مل يقع يف شيء من طرق احلديث بني الكفر والشكر واسطة؛ النعمة

نقل ذلك احلافظ ابن . واهلل أعلم ،فيحمل الكفر فيه على املعنيني لتناول األمرين
 (. فتح الباري)حجر يف 

ن أ، ومن هذا الباب ما يزعمه اجلغرافيون يف نزول األمطار وكثرهتا وقلتها
فمن اعتقد منهم أن طبائع  ،األرضية والرياح طبائع األماكن إىلذلك راجع 

وإن زعم أن ، فكفره كفر تشريك؛ األرض والرياح تستقل باإلجياد والتكوين
 فأقل؛ للطبيعة شركة يف اإلجيادذلك من قبيل التجربة ومل يعتقد 
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 . واهلل أعلم ،وجيوز إطالق كفر النعمة عليه، أحواله الكراهة
أن رسول اهلل  ما جاء يف حديث أيب هريرة : أيضاومن الكفر األصغر 

 رواه  «فقد باء بها أحدهما، يا كافر: إذا قال الرجل ألخيه»: قال
 . البخاري

أيما رجل »: قال ن رسول اهلل أ -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر 
 . متفق عليه «فقد باء بها أحدهما، يا كافر: قال ألخيه

 . «وإال رجعت عليه، إن كان كما قال»: وزاد مسلم يف روايته
إذا »: قال أن رسول اهلل : ولفظه (األدب املفرد)ورواه البخاري يف 

فقد  ار  إن كان الذي قال له كاف ؛فقد كفر أحدهما، كافر: قال لآلخر
 . «صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر

 . ورواه اإلمام أمحد يف املسند بنحوه
ال يرمي رجل »: يقول أنه مسع النيب  ويف الصحيحني عن أيب ذر 

إن لم يكن صاحبه  ، عليه ارتدتوال يرميه بالكفر إال ، بالفسوق رجال  
 . هذا لفظ البخاري «لككذ

وليس كذلك ، عدو اهلل: قال أومن دعا رجال بالكفر، »: لمولفظ مس
 . «إال حار عليه

 . (األدب املفرد)ورواه البخاري هبذا اللفظ يف 
: قال أن رسول اهلل  يف الصحيح عن ثابت بن الضحاك  أيضاوله 

 . «بكفر فهو كقتله امن قذف مؤمن  »
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حني وغريمها عن ملا يف الصحي؛ قتال املسلم: اومن الكفر األصغر أيضً 
، سباب المسلم فسوق»: قال رسول اهلل : قال عبد اهلل بن مسعود 

 . «وقتاله كفر

قال  أن النيب  -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر  اوفيهما أيضً 
 اال ترجعوا بعدي كفار  ، نظرواا -أو ويحكم-ويلكم »: يف حجة الوداع

 . «يضرب بعضكم رقاب بعض

 . حنوه عن النيب  رير وفيهما أيضا عن ج

عن  -رضي اهلل عنهم-وأيب بكرة ، عن ابن عباس، والبخاري، وألمحد
 . حنو ذلك النيب 

من حديث عبد اهلل بن ، والطرباين، والبزار، ىوأبو يعل، وروى اإلمام أمحد
 . أيضاحنو ذلك  عن النيب  مسعود 

من ؤ والتربّ ، مالرغبة عن اآلباء مع العلم هب: أيضاومن الكفر األصغر 
ملا يف الصحيحني واملسند وغريمها ؛ النسب اجملهول إىلالنسب املعروف واالنتماء 

فمن رغب عن ، ال ترغبوا عن آبائكم»: قال عن النيب  عن أيب هريرة 
 . «أبيه فهو كفر

أنه مسع رسول اهلل  عن أيب ذر ، (األدب املفرد)والبخاري يف ، وملسلم
 عى لغير أبيه وهو يعلمه إال كفرادَ  ليس من رجل»: يقول» . 

رضي -بن عباس امن حديث ، ومسند اإلمام أمحد، ويف صحيح البخاري
 :قال على منرب رسول اهلل  أن عمر بن اخلطاب  -اهلل عنهما
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فإنه كفر بكم أن ، ا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهلل أن ال ترغبوا عن آبائكمإنّ »
 . «بكم أن ترغبوا عن آبائكم ان كفرً إ أو، ترغبوا عن آبائكم

 عن جده ، عن أبيه، وروى ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب
 . «جحده وإن دقَ  أو، عاء نسب ال يعرفهكفر بامرئ ادِ »: قال أن النيب 

 . والطرباين يف األوسط والصغري بنحوه، ورواه اإلمام أمحد يف مسنده

عن ، عن أبيه بإسناده( السنة)تاب ن اإلمام أمحد يف كبوروى عبد اهلل ا
نسب ال يعرف،  إىلكفر باهلل انتماء »: وأرضاه أنه قال أيب بكر الصديق 

 . «وكفر باهلل انتفاء من نسب وإن دق

عن منصور ، ملا يف صحيح مسلم ؛إباق العبد: ومن الكفر األصغر أيضا
عبد أبق من ما يُ أ»: أنه مسعه يقول عن جرير ، عن الشعيب، بن عبد الرمحن

 وي عن النيب  ر  هللقد وا: فقال منصور «ليهممواليه فقد كفر حتى يرجع إ
 . ولكين أكره أن يروى عين ههنا بالبصرة

ملا رواه البخاري يف  ؛أن يتوىل الرجل غري مواليه: ومن الكفر األصغر أيضا
اهلل رضي -عن عائشة ، واحلاكم يف مستدركه، قطين يف سننهوالدار ، تارخيه الكبري

توا أشد الناس عُ  إنَ »: كتابان  وجد يف قائم سيف رسول اهلل : قالت -عنها
ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير ، في األرض رجل ضرب غير ضاربه

وال  اال يقبل اهلل منه صرف  ، فمن فعل ذلك فقد كفر باهلل وبرسله، أهل نعمته
 . قه الذهيب يف تلخيصهوواف، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :قال احلاكم «عدال
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، عن جعفر بن حممد، بن حممد إبراهيمأخربنا : قال الشافعي يف مسنده
إن أعدى »: كتاب  وجد يف قائم سيف النيب : عن جده قال، عن أبيه

ومن ، الناس على اهلل سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه
 . «حانه على محمد تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل اهلل سب

قلت : عن حممد بن إسحاق قال، أخربنا ابن عيينة: أيضاوقال الشافعي 
ما كان يف الصحيفة اليت كانت يف قراب رسول اهلل : أليب جعفر حممد بن علي

والضارب غير ضاربه، لعن اهلل القاتل غير قاتله»: كان فيها: ؟ فقال ،
 . «اهلل على محمد  ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل

من »: قال عن النيب  عن أنس بن مالك ، وروى أبو نعيم يف احللية
 . «تولى غير ذي نعمته فقد كفر بما أنزل اهلل على محمد 

ملا يف  ؛والنياحة على امليت، الطعن يف النسب: اومن الكفر األصغر أيضً 
اثنتان »:  قال رسول اهلل: قال عن أيب هريرة ، وصحيح مسلم، املسند

 . «والنياحة على الميت، الطعن في النسب ؛في الناس هما بهم كفر

، حدثين إمساعيل بن عبيد اهلل،  مستدرك احلاكم من حديث األوزاعيويف
 : قال

 
وهو يف بيت أم - مسعت أبا هريرة : قالت، ةيّ ن  ز  حدثتين كرمية امل

، شق الجيب ؛هللثالثة من الكفر با»: قال رسول اهلل : يقول -الدرداء
، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :قال احلاكم «والطعن في النسب، والنياحة

 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه

 الوقوع : الطعن يف األنساب: (شرح اجلامع الصغري)قال املناوي يف 
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يف أعراض الناس بنحو القدح يف نسب ثبت يف ظاهر الشرع، والنياحة على 
 . انتهى. ندب بتعديد مشائلههي رفع الصوت بال: امليت

رفع الصوت بالندب، : النياحة: وقال احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل
تعديد  معهو البكاء عليه : وقيل، والندب تعديد النائحة بصوهتا حماسن امليت

 . انتهى. حماسنه

حيرم الندب وهو تعديد (: الزواجر)وقال ابن حجر اهليتمي يف كتاب 
رفعه ومثله إفراط ، والنوح وهو رفع الصوت بالندب ،هحماسن امليت كواجبال

ونشر ، وشق حنو اجليب، وضرب حنو اخلد، حٍ وْ بالبكاء وإن مل يقرتن بندب وال نك  
والدعاء بالويل ، وإلقاء الرماد على الرأس، وتسويد الوجه، الشعر وحلقه ونتفه

أو على تلك  أصالكلبس ما ال يعتاد لبسه ،  وكل شيء فيه تغيري للزي، والثبور
مث ذكر العلة  ،وكرتك شيء من لباسه واخلروج بدونه على خالف العادة، الصفة

. بالسخط وعدم الرضا بالقضاء اظاهرً  ايف الكل وهو أن ذلك يشعر إشعارً 
 . انتهى

قال رسول اهلل : قال ويف الصحيحني وغريمها، عن عبد اهلل بن مسعود 
 :« ودعا بدعوى الجاهليةليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب» . 

 اوجع أبو موسى وجعً : عن أيب بردة بن أيب موسى قال، اوفيهما أيضً 
فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع ، غشي عليه ورأسه يف حجر امرأة من أهله

إن » أنا برئ ممن برئ منه رسول اهلل : فلما أفاق قال، ايرد عليها شيئً  أن
 . «قة والشاقةمن الصالقة واحلال ئبر  رسول اهلل 
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عن عبد الرمحن بن يزيد، وأيب ، وابن ماجة، والنسائي، ويف رواية ملسلم
على أيب موسى فأقبلت امرأته أم عبد اهلل تصيح  يأغم: بردة بن أيب موسى قاال

: قال أن رسول اهلل  -وكان حيدثها-أمل تعلمي : مث أفاق فقال: قاال ،برنة
  ؟«ممن حلق وسلق وخرق أنا بريء»

دخلت على : من حديث يزيد بن أوس قال، واه أبو داود، والنسائيور 
 . فذكر حنوه.. .وسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكيأيب م

يريد رفعه يف املصائب  ،الصوت الشديد: الصلق: قال أبو عبيد اهلروي
َسَلُقوُكْم  :ومنه قوله تعاىل ،انتهى. ويقال بالسني ،وعند الفجيعة باملوت

ليت  لق شعرها أو تنتفه افهي : وأما احلالقة ،[14 :األحزاب] ِحَدادٍ  بِأَْلِسَنةٍ 
 . أو خترقها عند املصيبة، اليت تشق ثياهبا: والشاقة، عند املصيبة

 . انتهى. وكل هذا حرام باتفاق العلماء: قال احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل

ن النياحة على باب ما يكره م: وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه
يبكني على أيب سليمان، ما مل يكن نقع أو  نّ عه  د  : وقال عمر  ،امليت
 . انتهى. الصوت: واللقلقة، الرتاب على الرأس: والنقع، لقلقة

أخذ »: قالت -رضي اهلل عنها-وغريمها عن أم عطية ، ويف الصحيحني
 . «أن ال ننوح عند البيعة علينا النيب 

 . «عن النياحة هنانا»: وأليب داود
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كان فيما أخذ علينا رسول اهلل : وله أيضا عن امرأة من املبايعات قالت
 وال ، اأن ال خنمش وجهً »: يف املعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيه فيه

 . «اوأن ال ننشر شعرً ، اوال نشق جيبً ، ندعو وياًل 

في  كَ صينَ عْ ي َ  الَ وَ  :عن النيب  -رضي اهلل عنها-وعن أم سلمة 
 . رواه ابن ماجه «حوْ الن َ »: قال وفرُ عْ مَ 

ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت  ملا نزلت: قالت -رضي اهلل عنها-وعن أم عطية 
رواه . كانت منه النياحة َواَل يَ ْعِصيَنَك ِفي َمْعُروفٍ  :قوله إىليُ َباِيْعَنكَ 

ووافقه  ،صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: احلاكم يف مستدركه وقال
 . احلافظ الذهيب يف تلخيصه

 أن رسول اهلل »فذكر يف خطبته ، أنه خطب حبمص وعن معاوية 
 . رواه ابن ماجة« هنى عن النوح

 «النائحة واملستمعة لعن رسول اهلل »: قال وعن أيب سعيد اخلدري 
 . (التاريخ الكبري)والبخاري يف ، رواه أبو داود يف سننه

والشاقة  ،لعن اخلامشة وجهها رسول اهلل  أن» وعن أيب أمامة 
 . وابن حبان يف صحيحه، ةرواه ابن ماج« والداعية بالويل والثبور، جيبها

النائحة إذا لم »: قال أن رسول اهلل  وعن أيب مالك األشعري 
 «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تتب قبل موتها
 . مومسل، رواه اإلمام أمحد

 وإن ، النياحة من أمر الجاهلية»: قال رسول اهلل : قال وعنه 
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من لهب  امن قطران ودرع   ااهلل لها ثياب  النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع 
 .رواه ابن ماجة «النار

 . حنوه عن النيب  -رضي اهلل عنهما-وله أيضا عن ابن عباس 
وأرضاه  اخلطاب  عن أمري املؤمنني عمر بن، ويف الصحيحني وغريمها

 . «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه»: قال عن النيب 
: يقول مسعت رسول اهلل : قال وفيهما أيضا عن املغرية بن شعبة 

 . «فإنه يعذب بما نيح عليه؛ من نيح عليه»
 . «يوم القيامة» :وزاد مسلم يف روايته

: قال أن النيب  ويف املسند من حديث أيب موسى األشعري 
 وا، ناصراها و ، عضداه وا: إذا قالت النائح، الميت يعذب ببكاء الحي»

 . «آنت كاسيها، آنت ناصرها، آنت عضدها: ذ الميت وقيل لهبِ جُ ، كاسياه
الميت يعذب ببكاء »: قال رسول اهلل  ،ولفظه ،ورواه ابن ماجة

، هذاجباله ونحو  وا، ناصراه وا، كاسياه وا، عضده وا: إذا قالوا، الحي
 . «آنت كذلك؟ ؟آنت كذلك: يتعتع ويقال

ما من ميت يموت فيقوم »: قال رسول اهلل  ،ولفظه ،ورواه الرتمذي
إال وكل به ملكان ، نحو ذلك أو، سنداه وا، جباله وا: باكيهم فيقول

 . هذا حديث حسن غريب: قال الرتمذي «يلهزانه أهكذا كنت؟
عن موسى بن أيب ، ن أسيدورواه احلاكم يف مستدركه من حديث أسيد ب

 إن الميت ليعذب »: قال عن النيب  عن أبيه ، موسى األشعري
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ذ بِ جُ ، كاسياه وا، ناصراه وا، مانعاه وا، عضداه وا: فإذا قالت، ببكاء الحي
: فقلت: قال «أناصرها أنت؟ أكاسيها أنت؟ أعاضدها أنت؟: الميت فقيل
: فقال[ 18 :فاطر] َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى َواَل َتزِرُ : قال اهلل تعاىل! سبحان اهلل

! ، وتقول هذا؛ فأي نا كذب؟عن رسول اهلل ،أحدثك عن أيب موسى! وحيك
قال . وما كذب أبو موسى على رسول اهلل ، اهلل ما كذبت على أيب موسىفو 

 . وأقره الذهيب يف تلخيصه، صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: احلاكم

 . ذب بشدةي جأ «جبذ الميت» :وقوله

واللهز ، يدفعانه ويضربانه: أي «يلهزانه»: وقال أبو موسى املديين
 . انتهى. وهلزه بالرمح إذا طعنه به ،الضرب جبمع الكف يف الصدر

 . الذي يقلق ويزعج ىاألذ: التعتعة بأهنا اوفسر أيضً 

: قال -رضي اهلل عنهما-عن النعمان بن بشري ، ويف صحيح البخاري
كذا  وا، جباله وا: فجعلت أخته عمرة تبكي،  بن رواحةأغمي على عبد اهلل

 كذلك ؟آنت  : شيئا إال قيل يل ما قلت  : فقال حني أفاق، وكذا تعدد عليه
 . فلما مات مل تبك عليه

أن رسول  وزاد فيه ،من حديث أيب عمران اجلوين مرسال، ورواه ابن سعد
ر له قد حضر فيسِ اللهم إن كان أج»: فأغمي عليه فقال، كان عاده  اهلل 

قد رفع مرزبة من حديد  ك  ل  كان م  : فقال فوجد خفة: قال «عليه وإال فاشفه
 . لقمعين هبا ،نعم: آنت كذا؟ فلو قلت: يقول

 : قال أن النيب  -رضي اهلل عنهما-ويف الصحيحني عن عبد اهلل بن عمر 
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-ولكن يعذب بهذا ، إن اهلل ال يعذب بدمع العين وال بحزن القلب»
 . «أو يرحم -لسانه إلىأشار و 

 . «وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»: زاد البخاري يف روايته

 . وحيثي بالرتاب، يضرب فيه بالعصا، ويرمي باحلجارة وكان عمر 

أن عمر بن ، يعن األوزاع( الكبائر)وذكر احلافظ الذهيب يف كتاب 
حىت بلغ  اربً فمال عليهم ض ،فدخل ومعه غريه ،مسع صوت بكاء اخلطاب 
اضرب فإهنا نائحة، وال حرمة هلا؛ : وقال، فضرهبا حىت سقط مخارها ،النائحة

وإهنا تؤذي موتاكم ، إهنا هتريق دموعها ألخذ درامهكم، إهنا ال تبكي لشجوكم
وتأمر ، عن الصرب وقد أمر اهلل به ىألهنا تنه؛ يف قبورهم وأحياءكم يف دورهم

 . انتهى. باجلزع وقد هنى اهلل عنه

ملا ماتت : قال -رضي اهلل عنهما-ويف املسند من حديث ابن عباس 
فأخذ ، فجعل عمر يضرهبن بسوطه، بكت النساء زينب بنت رسول اهلل 

ابكين وإياكن ونعيق »: مث قال ،مهال يا عمر: بيده وقال رسول اهلل 
إنه مهما كان من العين والقلب فمن اهلل عز وجل ومن »: مث قال «الشيطان

 . «وما كان من اليد واللسان من الشيطان، رحمةال

، عن حممد بن عمرو، وروى أبو نعيم يف احللية من حديث محاد بن سلمة
صاح  ملا مات إبراهيم ابن رسول اهلل : قال عن أيب هريرة ، عن أيب سلمة

، ليس لصائح حظ ،ان  ليس هذا مِ ! ما هذا؟»: فقال رسول اهلل  ،أسامة
 . «غضب الربوال نُ ، ين تدمعوالع، القلب يحزن
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الذي قبلهما  -رضي اهلل عنهما-وحديث ابن عمر ، ويف هذين احلديثني
 . والبكاء احملرم بيان الفرق بني البكاء اجلائز

أن  ؛وأصحها ،بكاء أهله عليه ففيه أقوال للعلماءبوأما تعذيب امليت 
ه وما يصيبه منهم من النياحة علي باملراد بذلك التأمل من توبيخ املالئكة له بسب

وقصة عبد اهلل بن ، ويدل على ذلك حديث أيب موسى ،اجلبذ واللهز والتعتعة
 . واهلل أعلم ،رواحة

وما يلحق ، وأهنا من أمر اجلاهلية، وإذا عرف أن النياحة كفر أصغر
وأن امليت ، وما جاء من الوعيد الشديد للنائحة، النائحة واملستمعة من اللعن

فليعلم أيضا أن النياحة فاشية يف هذه األزمان وما ، ا نيح عليهيعذب يف قربه مب
 . ب كثريةوهي يف هذه األزمان على أضر  ، قبلها يف كثري من املسلمني

من بعض  اويصدر هذا كثريً ، رفع الصوت بالبكاء والعويل: منها
 . وهو يف نساء البوادي أكثر، السفيهات من نساء احلاضرة

وهذا  ، والثبور وما يف معىن ذلك من دعوى اجلاهليةالدعاء بالويل : ومنها
 . يف نساء البادية اكثري جدً 

 ،والتأسف عليه وإظهار اجلزع، رفع الصوت بتعديد حماسن امليت: ومنها
 . وهذا أيضا كثري يف نساء البادية

ورمبا فعله بعض ، اوهو كثري يف نساء البادية أيضً ، شق اجليوب :ومنها
 . السفهاء من الرجال
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 . إلقاء الرتاب أو الرماد على الرأس: ومنها

 . لطم اخلدود ونتف الشعور وحنو ذلك: ومنها

 ،ما يفعل يف كثري من األمصار إذا مات ملك أو رئيس كبري: ومنها
وامتنعوا من البيع والشراء ، وأغلقوا دكاكينهم، نكسوا من أجل ذلك أعالمهم

ما  د النساء على أزواجهن، ك حيدون فيها على ذلك امليت، معلومة اأيامً 
 . ويغريون كثريا من هيئاهتم وأفعاهلم، ويرتكون كثريا من أعماهلم املعتادة

ما يفعل يف كثري من األمصار من االجتماع عند أهل امليت : ومنها
 . واألكل من طعام املأمت الذي يصنعه أهل امليت، حلضور قراءة التعزية

عن جرير بن عبد ، يف سننه ةبن ماجوا، وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده
وصنعة الطعام بعد دفنه من ، أهل امليت إىلكنا نعد االجتماع : قال اهلل 

 . النياحة

وقراءة املراثي اليت تثري األحزان على ، إنشاد األشعار: ومن النياحة أيضا
 . اجلزع وقلة الصرب إىلوتدعوهم ، وهتيجهم على كثرة البكاء، أهل املصيبة

عن عبد اهلل بن أيب ، واحلاكم يف مستدركه، ى ابن ماجة يف سننهوقد رو 
غريب  :قال احلاكم« ينهى عن املراثي كان رسول اهلل »: قال يف أو 

 . وأقره الذهيب يف تلخيصه، صحيح

وأعظمها خزيا وفضيحة نياحة الرافضة على احلسني بن  ومن أقبح النياحة
 من يف العشر األ ول -هلل تعاىلحهم اقب  -يقيموهنا ، علي رضي اهلل عنهما
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وال ، فال يدعون شاذة وال فاذة من أمور النياحة إال أتوها؛ احملرم كل عام
إال فعلوه، وقبائحهم وفضائحهم ورعوناهتم اليت تصدر منهم  اوسخفً  اسفهً 

وقد قال اهلل ، فال حاجة بنا إىل تعدادها، يف مأمتهم الشنيع شهرية معروفة
ِيَن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فَ َرَآُه َحَسن ا َفِإَن الَلَه ُيِضُل َمْن َيَشاُء َأَفَمْن زُ  :تعاىل

َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َفاَل َتْذَهْب نَ ْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت ِإَن الَلَه َعِليٌم ِبَما 
َن اْلِجِن َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهَنَم َكِثير ا مِ : وقال تعاىل ،[8 :فاطر] َيْصنَ ُعونَ 

ْنِس َلُهْم قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن اَل يُ ْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم  َواإْلِ
 َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضُل ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 

 [.144 :األعراف]

وإمنا ، لذين هم أضل سبيال من األنعاما وليس العجب من فعل الروافض
مث خيالفوهنا، ويرتكبون ما هنى  السنة إىلالعجب من بعض الوالة الذين ينتسبون 

عن  اوهو ما يأخذونه من الروافض عوضً  ؛من أكل السحت اهلل عنه ورسوله 
يف  ءومينعون البيع والشرا، متكينهم من إقامة شعارهم الشنيع ومأمتهم القبيح

معاونة هلم على إشهار  ،ومجيع األعمال املعتادة من أجل الروافض األسواق
كما تقدم يف احلديث الذي رواه أبو داود  إليهمأمتهم امللعون فاعله واملستمع 

 . «النائحة واملستمعة لعن رسول اهلل »: قال عن أيب سعيد اخلدري 

ن كّ ن من مي  فال شك أ، ها يف اإلمثلفاعل اان الراضي باملعصية شريكً ك  وإذا
ويعينهم على إقامته أوىل وأحرى أن يكون شريكهم  الروافض من إقامة مأمتهم

  .واهلل أعلم ،يف الوزر والعار
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افني، وإتيان تصديق السحرة والكهان والعرّ : ومن الكفر األصغر أيضا
، وأهل السنن، ملا رواه اإلمام أمحد؛ وإتيان املرأة يف دبرها، املرأة احلائض

من »: قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة ، (التاريخ الكبري)ري يف والبخا
أو أتى امرأة في دبرها ، اأو أتى امرأة حائض  ، فصدقه بما يقول اأتى كاهن  

 . « فقد برئ مما أنزل اهلل على محمد 

سئل : قال، حدثنا مهام، حدثنا هدبة: وقال اإلمام أمحد يف مسنده
، حدثنا عمرو بن شعيب: يف دبرها؟ فقال قتادةته أقتادة عن الذي يأيت امر 

قال  «هي اللوطية الصغرى»: قال أن النيب  عن جده ، عن أبيه
وهل يفعل ذلك : قال عن أيب الدرداء ، وحدثين عقبة بن وساج: قتادة

 . إال كافر

ه إن شاء اهلل يوسيأيت الكالم ف، ويف معىن إتيان املرأة يف دبرها إتيان الذكر
 . تعاىل

، اأو كاهن  ، امن أتى عراف  »: قال أن رسول اهلل  وعن أيب هريرة 
، رواه األمام أمحد «فقد كفر بما أنزل على محمد  ،فصدقه بما يقول

ووافقه احلافظ الذهيب يف ، ومل خيرجاه اصحيح على شرطهما مجيعً : واحلاكم وقال
 . تلخيصه

ليس »: هلل قال رسول ا: وعن عمران بن حصني رضي اهلل عنهما قال
ومن ، حر لهسُ  أوسحر  أو، كهن لهأو تكهن أو تُ ، طير لهمنا من تطير أو تُ 

 رواه البزار  « فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اهلل على محمد  اأتى كاهن  
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 . بإسناد جيد

من أتى  » :قال وله أيضا بإسناد صحيح، عن عبد اهلل بن مسعود 
 . «فقد كفر بما أنزل على محمد ؛ ولفصدقه بما يق اساحر   أو اكاهن  

 أيبعن ، يمن حديث عمرو بن قيس املالئ، ورواه أبو نعيم يف احللية
عن عبد اهلل بن مسعود ، حدثنا هبرية بن يرمي: قال -يعين السبيعي-إسحاق 

 قال النيب : قال :«  فقد  ،فصدقه بما يقول اساحر   أو ،امن أتى كاهن
عن أيب ، رواه الثوري: نعيم أبومث قال  «د برئ مما أنزل اهلل على محم

 . اعن عبد اهلل موقوفً ، ومهام بن احلار ، ورواه علقمة، إسحاق مثله

دخلت املسجد : عن أيب عبد الرمحن السلمي قال، وروى أبو نعيم أيضا
: قال رسول اهلل : على املنرب وهو يقول وأمري املؤمنني على بن أيب طالب 

إن اهلل » :وفيه، فذكر احلديثنبي من أنبياء بني إسرائيل   إلىإن اهلل أوحى »
سحر  أو، تكهن له أوتكهن  أو، ليس مني من تطير أو تطير له: تعالى قال

 . «سحر له أو

عن بعض أزواج ، عبيد أيبعن صفية بنت ، وصحيح مسلم، ويف املسند
ه فسأله عن شيء لم تقبل ل امن أتى عراف  »: قال عن النيب ، النيب 

 . «صالة أربعين ليلة

عن معاوية بن ، والنسائي، وسنن أيب داود، وصحيح مسلم، ويف املسند
: قال ؟إن منا رجال يأتون الكهان، يا رسول اهلل: أنه قال احلكم السلمي 

 . «فال تأتهم»
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لن يلج »: قال رسول اهلل : قال وتقدم حديث أيب الدرداء 
رواه  .امتطريً : أي «اع من سفر طائر  رج أو، استقسم أو، الدرجات من تكهن

 . والبغوي، وأبو نعيم، ابن مردويه

 . الكاهن والطبيب: فاالعر : قال اجلوهري

الذي : العراف :(املغين)رمحه اهلل يف  يوقال الشيخ أبو حممد املقدس
 . حيدس ويتخرص

وقد ، عي علم الغيباملنجم واحلازي الذي يدّ : العراف: ريوقال ابن األث
 . ر اهلل بهاستأث

، وللقناقن عراف، يقال للحازي عراف :(لسان العرب)وقال ابن منظور يف 
من أتى » :ويف احلديث، والعراف الكاهن، ملعرفة كل منهم بعلمه؛ وللطبيب عراف

املنجم : أراد بالعراف «فقد كفر بما أنزل على محمد  اكاهن    أو، اعراف  
 . انتهى. اهلل بعلمه واحلازي الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر

هو الذي يدعي : الكاهن: فقال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل ،وأما الكاهن
أهنم عون وكان يف العرب كهنة يدّ ، مطالعة علم الغيب وخيرب الناس عن الكوائن

وتابعة تلقي ، ا من اجلنئيً فمنهم من كان يزعم أن له ر  ، من األمور ايعرفون كثريً 
وكان . ن كان يدعي أنه يستدرك األمور بفهم أعطيهومنهم م ،إليه األخبار

وهو الذي يزعم أنه يعرف األمور مبقدمات وأسباب  امنهم من يسمى عرافً 
وتتهم املرأة  ،كالشيء يسرق فيعرف املظنون به السرقة؛  يستدل هبا على موقعها

 وحنو ذلك من األمور، ، بالزنا فيعرف من صاحبها
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فاحلديث يشتمل على النهي عن إتيان  ،اهنً ومنهم من كان يسمى املنجم كا
. عونه من هذه األموروتصديقهم على ما يدّ ، قوهلم إىلوالرجوع ، هؤالء كلهم

 .  انتهى

الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف : الكاهن: أيضاوقال ابن األثري 
، كشق  ؛وقد كان يف العرب كهنة ،عي معرفة األسرارويدّ ، مستقبل الزمان

من اجلن ورئيا يلقي إليه  افمنهم من كان يزعم أن له تابعً  ،غريمهاو ، وسطيح
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف األمور مبقدمات أسباب يستدل هبا  األخبار،

وهذا خيصونه باسم العراف؛  ، حاله أوعلى مواقعها من كالم من يسأله أو فعله 
ديث الذي واحل ،كالذي يدعي معرفة الشيء املسروق ومكان الضالة وحنوها

 . قد يشتمل على إتيان الكاهن والعراف واملنجم «امن أتى كاهن  » :فيه

اسم : العراف: العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أبو اإلسالموقال شيخ 
ويدعي ، كاحلازي الذي يدعي علم الغيب ؛للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم

 . انتهى. الكشف

، قضى له بالغيب: وتكهن، هن لهك: (لسان العرب)وقال ابن منظور يف 
إذا قال هلم  ويقال كهن هلم: قال ابن منظور ،(القاموس)وكذا قال صاحب 

 . قول الكهنة

أن الكهانة ادعاء ( التوشيح)عن ( تاج العروس)ونقل مرتضى احلسيين يف 
 (ابن القطاع أفعال)و ( ضوء النرباس)ومثله يف : قال ،علم الغيب

 . انتهى .(اإلرشاد)و 
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وما جاء من الوعيد الشديد يف ، ا عرف تفسري الكاهن والعرافإذ
، يف هذه األزمان أن التكهن فاشٍ  افليعلم أيضً ، وتصديق السحرة تصديقهما

 كمجيء ؛يعين معرفة املغيبات واحلواد  املستقبلة؛ ويسميه بعضهم التنبؤ
شرونه  وصفاء اجلو وكدره، مما يذيعه أعداء اهلل وين، وهبوب الرياح، األمطار
 . اكثريً 

ومن ذلك ، كر هو أم أنثىذ  ومن ذلك دعوى معرفة اجلنني يف بطن أمه أ  
 . ما يعرض له يف حياته من خري أو شر أو، دعوى معرفة موت أحد أو حياته

واختالف جماريه  ت  ،ومن ذلك دعوى معرفة املاء يف بطن األرض
واألتربة اليت بينه وبني وألوان الصخور  ،وبعد ما بينه وبني سطح األرض ،طبقاهتا

هذا إذا كانت دعوى معرفة املاء  ،فكل هذا من العرافة والتكهن، سطح األرض
وما يف باطن األرض مبجرد احلدس والتخرص كما يفعله بعض اجلهال الذين 

وأما إذا كانت باآلالت املعدة لذلك فليس من ، يأكلون أموال الناس بالباطل
 . واهلل أعلم ،هذا الباب

 . القنقن والقناقن: ى من يدعي معرفة املاء يف بطن األرضويسم

البصري  -بالضم-القنقن والقناقن : (لسان العرب)قال ابن منظور يف 
 . بالفتح ؛باملاء  ت األرض واجلمع القناقن

 ،املهندس الذي يعرف املاء  ت األرض ؛القنقن والقناقن: قال ابن بري
 من قوهلم  ،شتق من احلفروهو معرب م ،وأصلها بالفارسية: قال
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 مل   -رضي اهلل عنهما-ئل ابن عباس وس   ،احفر احفر: كن أي  نْ ك  : ةيبالفارس
ا يعرف مواضع املاء ألنه كان قناقنً : تفقد سليمان اهلدهد من بني الطري؟ قال

 أو الذي يسمع فيعرف مقدار املاء يف البئر قريبً االقناقن : وقيل ، ت األرض
 . انتهى. ابعيدً 

 . إنه يقال للقناقن عراف: قد تقدم قولهو 

احلازي أقل علما من : نه قالأعن ابن مشيل  (حزا)وذكر يف مادة 
، واحلازي يقول بظن وخوف، ان يكون كاهنً أوالطارق يكاد ، الطارق

والعائف العامل باألمور، وال يستعاف إال من علم وجرب وعرف، والعراف 
 . انتهى. ويعرف بأي بلد هو ،لذي يشم األرض فيعرف مواقع املياها

عون معرفة املاء يف بطن واملقصود هنا أنه ال جيوز إتيان القناقن الذين يدّ 
وألن ؛ كما تقدم عن أئمة اللغة،  لدخوهلم يف مسمى العرافني والكهان؛ األرض

، إخبارهم باملاء إمنا هو حدس وخترص وهتجم على ما استأثر اهلل به من الغيب
فهو متعرض للوعيد الشديد الذي تقدم ذكره يف  فصدقهمومن أتى القناقن 

 . واهلل أعلم ،ااألحاديث اليت ذكرناها قريبً 

وحنو ذلك من  ،دعوى معرفة السارق والعائن والساحر أيضاومن ذلك 
كمن خيرب اللديغ بلون احلية اليت لدغته وطوهلا ويف أي موضع ،  األمور املغيبة

 عون معرفةلطواغيت الذين يدّ من هؤالء ا افكل من أتى أحدً ، هي
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فقد كفر مبا أنزل على حممد  األمور املغيبة والكوائن املستقبلة فصدقه مبا يقول
، قال اهلل تعاىل:  ُقْل اَل يَ ْعَلُم َمْن ِفي الَسَماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإاَل
ا َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل يُ  :وقال تعاىل، [44 :النمل] الَلهُ  * ْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحد 

وما أكثر الواقعني يف هذه ، [4 -4  :جلنا]اآلية  ِإاَل َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ 
 . إنه جواد كرمي، نسأل اهلل العفو والعافية والعصمة، الكفريات اليت ذكرنا

؛ إذ هذه الكفريات قد يلتحق بالكفر األكرب الذي ينقل عن امللة ضوبع
 . واهلل اعلم ،ها واعتقادهحال فاعل هي حبسب

وهو  (4)ومن أخبث الكهانة يف هذه األزمان ما يسمونه التنومي املغناطيسي
 . شائع عند أمم الكفر والضالل

رق من س   إذا، اإلسالم إىلويف بعض األقطار اليت ينتسب أهلها 
الكاهن املسمى  إىلأتى  ماله أوأو ضل عنه شيء من أهله ، أحدهم شيء

فيدعو املنوم بصيب دون البلوغ قد ، فأخربه بقصته على اجللية، هم باملنومعند
وجيلس ، فيجلس كل منهما على كرسي مقابل اآلخر، أعده لعمل كهانته

 فإذا جلسوا جعل املنوم حيد النظر إىل، املسروق منه وحنوه عندمها
 فيأخذه منه كهيئة، وال يصرف بصره عنه حىت يلتبس به الشيطان ،الصيب 

                                      

الكالم ( دائرة املعارف)وقد أطال حممد فريد وجدي يف كتابه : قال الوالد رمحه اهلل تعاىل تعليًقا (4)
، وذكره أيضا وأطال 344إىل صفحة  444على النوم املغناطيسي، فذكره يف اجلزء الرابع من صفحة 

 ضري األرواح يف مادة ، وذكر أيضا 4 3إىل صفحة  314عليه يف اجلزء العاشر من صفحة 
، وكل ذلك جهل وضالل وتالعب من  4 إىل صفحة  34 يف اجلزء األول من صفحة ( اسربتزم)

 . الشياطني ببين آدم
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وصور له ، وموضع السرقة، النوم، فإذا متكن منه الشيطان أخربه باسم السارق
وتكلم بذلك على لسانه حينما ، وموضع السرقة والضالة وحنومها، صورة السارق

ن التبس أمر املسروق والضال وحنومها على الشيطان إف ،يسأله املنوم عن ذلك
وهذه  ،ثة وأكثر حىت يتم مقصودهتنومي الصيب ثانية وثال إىلأول مرة عاد املنوم 

ألن مبىن كل منهما على ؛ الكهانة تشبه كهانة أهل اجلاهلية من بعض الوجوه
، والتقرب إليهم مبا حيبونه من الكفر والفسوق والعصيان، استخدام الشياطني

فمن أتى أحدا من الطواغيت املنومني فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على 
 . مواهلل أعل ،حممد 
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 فصل

 . ومن املنكرات الفاشية يف زماننا بسبب غربة اإلسالم السحر

 . وهو يف اللغة عبارة عما دّق، ولطف مدركه، وخفي سببه

السحر؛ عقد (: املغين)قال الشيخ أبو حممد املقدسي رمحه اهلل تعاىل يف 
ه أو ورقى، وكالم يتكلم به أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر يف بدن املسحور أو قلب

عقله من غري مباشرة له، وله حقيقة؛ فمنه ما يقتل، وما ميرض، وما يأخذ 
الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه، وما يبغض 

ولوال أن السحر له حقيقة ملا أمر : أحدمها إىل اآلخر، أو حيبب بني اثنني، قال
بني الناس وجود عقد الرجل عن  وقد اشتهر: اهلل تعاىل باالستعاذة منه، قال

امرأته حني يتزوجها فال يقدر على إتياهنا، وحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه 
عنها، حىت صار متواترًا ال ميكن جحده، ور وي من أخبار السحرة ما ال يكاد 

 . انتهى ملخًصا. ميكن التواطؤ على الكذب فيه

 : السحر يقال على معانٍ : وقال الراغب األصفهاين

اخلداع، وختييالت ال حقيقة هلا، حنو ما يفعله املشعبذ بصرف : األول
األبصار عما يفعله خلفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق لألمساع، 

ُيَخَيُل ِإلَْيِه ِمْن ، [114: األعراف] َسَحُروا َأْعُيَن النَاسِ : وعلى ذلك قوله
يا : وا موسى عليه السالم ساحرًا فقالوا، وهبذا النظر مس[44: طه] ِسْحرِِهمْ 

 . أيها الساحر

 :استجالب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه؛ كقوله: والثاني
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 تَ نَ َزُل َعَلى ُكِل َأفَاٍك أَثِيمٍ * َهْل أُنَ ِبُئُكْم َعَلى َمْن تَ نَ َزُل الَشَياِطيُن 
الَشَياِطيَن َكَفُروا يُ َعِلُموَن  َوَلِكنَ : ، وعلى ذلك قوله[   -1  : الشعراء]

 [.  14: البقرة] الَناَس الِسْحرَ 

، وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قّوته (4)ما يذهب إليه األغتام: والثالث
. يغري الصور والطبائع، فيجعل اإلنسان محارًا، وال حقيقة لذلك عند احملصلني

 . انتهى

صل إليها باالكتساب، غري أهنا السحر؛ حيل صناعية يتو : وقال القرطيب
لدقتها ال يتوصل إليها إال آحاد الناس، وأكثرها ختييالت بغري حقيقة وإيهامات 
بغري ثبوت، فيعظم عند من ال يعرف ذلك، كما قال اهلل تعاىل عن سحرة 

، مع أن حباهلم وعصيهم [114: األعراف] َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ : فرعون
واحلق أن لبعض أصناف السحر تأثريًا : حباال وعصًيا، مث قالمل خترج عن كوهنا 

يف القلوب؛ كاحلب والبغض وإلقاء اخلري والشر، ويف األبدان باألمل والسقم، 
. وإمنا املنكر أن اجلماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسحر الساحر وحنو ذلك

 . انتهى

س بقلب معىن السحر؛ قلب الشيء يف عني اإلنسان، ولي: وقال اهلروي
 . انتهى. األعيان

 وقد ذم اهلل تبارك وتعاىل السحر والساحر، وأخرب أنه من املفسدين يف
                                      

لسان العرب مادة : ُينظر. ]العجم، والغتمة؛ عجمة في المنطق، ورجل أغتم، وغتمي؛ ال يفصح شيئا: األغتام (4)

 [.غتم
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فَ َلَما أَْلَقْوا : األرض، وحكم عليه باخلسران يف الدنيا واآلخرة، قال اهلل تعاىل 
ُيْصِلُح َعَمَل  قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِه الِسْحُر ِإَن الَلَه َسيُْبِطُلُه ِإَن الَلَه اَل 

: يونس] َواَل يُ ْفِلُح الَساِحُرونَ : ، وقال تعاىل[81: يونس] اْلُمْفِسِدينَ 
، قال ابن [44: طه] َواَل يُ ْفِلُح الَساِحُر َحْيُث أََتى: ، وقال تعاىل[44

ذكره البغوي يف تفسريه، وقال . ال يسعد حيث كان: -رضي اهلل عنهما-عباس 
: البقرة] َعِلُموا َلَمِن اْشتَ َراُه َما َلُه ِفي اآْلَِخَرِة ِمْن َخاَلقٍ َوَلَقْد : تعاىل
لبئس ما : أيَولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنْ ُفَسُهمْ أي من حظ وال نصيب، [  14

 . َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمونَ باعوا به أنفسهم 

تعلم من »: قال وروى عبد الرزاق، عن صفوان بن سليم أن رسول اهلل 
 . وهذا مرسل «شيئا من السحر قليال  كان أو كثير ا كان آخر عهده من اهلل

قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-وتقدم حديث عمران بن حصني 
 :« ،أوسحر  أوليس منا من تطير أو ُتطير له، أو تكهن أو ُتكهن له 

 . احلديث رواه البزار بإسناد جيد «ُسحر له

أوحى اهلل إلى »: قال رسول اهلل : قال علي  وتقدم أيًضا حديث
ليس مني من تطير أو ُتطير »: فذكر احلديث وفيه «نبي من أنبياء بني إسرائيل

 . احللية رواه أبو نعيم يف «ُسحر له أوسحر  أوتكهن أو ُتكهن له،  أوله، 

من عقد »: قال أن رسول اهلل  وتقدم أيضا حديث أيب هريرة 
ا فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئ ا وكل عقدة ثم نفث فيه

 . رواه النسائي «إليه
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 مسعت رسول اهلل : قال وتقدم أيضا حديث عبد اهلل بن مسعود 
رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، وابن  «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»: يقول

 . تلخيصه ماجة، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وصححه، ووافقه الذهيب يف

يا أبا عبد الرمحن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها : وعند ابن حبان قالوا
 . أزواجهن إىلشيء يصنعه النساء؛ يتحبنب به : فما التولة؟ قال

 . التولة ما يهيج النساء: وعند احلاكم قال

 . هو الذي يهيج الرجال: ويف رواية

تعلم السحر (: املغين)يف قال الشيخ أبو حممد املقدسي رمحه اهلل تعاىل 
 . وتعليمه حرام، ال نعلم فيه خالفًا بني أهل العلم

قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن ابن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم 
: وكذلك هو حمرم يف مجيع أديان الرسل عليهم السالم كما قال تعاىل: اهلل تعاىل

َواَل يُ ْفِلُح الَساِحُر َحْيُث أََتى [44: طه .] 

ويكفر : قال أصحابنا: قال الشيخ أبو حممد املقدسي رمحه اهلل تعاىل
الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد  رميه أو إباحته، مث استدل لذلك بقول اهلل 

ُلو الَشَياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن : تعاىل َواتَ بَ ُعوا َما تَ ت ْ
َوَما يُ َعِلَماِن ِمْن َأَحٍد َحَتى يَ ُقواَل ِإنََما : قوله إىل ...اِطيَن َكَفُرواَوَلِكَن الَشيَ 

َنٌة َفاَل َتْكُفرْ   . أي ال تتعلمه فتكفر بذلك[  14: سورة البقرة] َنْحُن ِفت ْ

 وقال الوزير أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية رمحه اهلل تعاىل يف
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اختلفوا فيمن يتعلم السحر (: شرافاإلشراف على مذاهب األ)كتابه 
 : ويستعمله

 . يكفر بذلك: فقال أبو حنيفة، ومالك، وأمحد

إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فال يكفر، : ومن أصحاب أيب حنيفة م ن قال
وم ن تعلمه معتقًدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطني تفعل 

 . له ما يشاء فهو كافر

صف لنا سحرك، : إذا تعلم السحر قلنا له: افعي رمحه اهلل تعاىلوقال الش
 إىلفإن وصف ما يوجب الكفر؛ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب 

الكواكب السبعة، وأهنا تفعل ما يلتمس منها، فهو كافر، وإن كان ال يوجب 
 . انتهى. الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر

حنيفة من التفصيل مردود عليهم؛ ألن  وما قاله بعض أصحاب أيب: قلت
: اهلل تعاىل أخرب أن معلم السحر كافر ومتعلمه كافر، وأطلق ومل يقيد، قال تعاىل

 ََوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكَن الَشَياِطيَن َكَفُروا يُ َعِلُموَن الَناَس الِسْحر إىل قوله :
 َُنٌة َفاَل َتْكُفرْ َوَما يُ َعِلَماِن ِمْن َأَحٍد َحَتى يَ ق ، ففي أول اآلية واَل ِإنََما َنْحُن ِفت ْ

دليل على كفر معلم السحر، ويف آخرها دليل على كفر متعلمه، وليس فيها ما 
 . يدل على استثناء حالة دون حالة، واهلل أعلم

َنٌة َفاَل َتْكُفرْ : يف قوله -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس   ِإنََما َنْحُن ِفت ْ
 . ذلك أهنما علما اخلري والشر، والكفر واإلميان، فعرفا أن السحر من الكفرو 

 :واستدلت طائفة أخرى من السلف على تكفري الساحر بقوله تعاىل



 

 444 

 ٌَر َلْو َكانُوا يَ ْعَلُمون : البقرة] َوَلْو أَنَ ُهْم َآَمُنوا َواتَ َقْوا َلَمُثوبٌَة ِمْن ِعْنِد الَلِه َخي ْ
داللة منها ظاهر، وهو أن تعلم السحر وتعليمه ينايف اإلميان ، ووجه ال[144

 . والتقوى، فيكون الساحر كافرًا، واهلل أعلم

ذكره الذهيب . الكاهن ساحر والساحر كافر: أنه قال ور وي عن علي 
 (. الكبائر)يف كتاب 

ور وي يف ذلك حديث مرفوع، قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
ينا من حديث أيب علي احلسن بن احلسني بن دوما، عن الرباء بن رو (: اهلدي)

كفر باهلل العظيم عشرة من هذه األمة؛ »يرفعه  -رضي اهلل عنهما-عازب 
 . وذكر متام احلديث« ...القاتل والساحر

ترى خلًقا كثريًا من الض اّلل يدخلون : قال احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل
فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون يف تعليم  يف السحر ويظنونه حراًما

السيمياء وعملها وهي حمض السحر، ويف عقد الرجل عن زوجته وهو سحر، 
ويف حمبة الرجل للمرأة وبغضها له، وأشباه ذلك بكلمات جمهولة أكثرها شرك 

 . انتهى. وضالل

، تشتمل على أنواع من السحر، منها النواميس واملخاريق: السيمياء: قلت
والتدخينات والتعافني، واملراقيد واإلخفاءات، والطلسمات والنريدجات وغري 

 . ذلك، وذكر بعضهم أهنا تبلغ ثالثني بابًا، وكلها من السحر

إظهار العجائب والغرائب؛ كالطريان يف : فأما النواميس فمعناها عندهم
لكالم على ما اهلواء، واملشي على املاء، وقطع املسافة الطويلة يف وقت يسري، وا

 . يف اخلواطر، وحنو ذلك مما ت عمله هلم الشياطني
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 . فمعناها التخييالت واإليهامات مبا ال حقيقة له: وأما املخاريق
فيعملوهنا للمخرقة على الناس، وجلمع احليات، ولغري : وأما التدخينات

 . ذلك من السحر
مكن حينئذ من فهي أشياء يدفنها الساحر حىت تتعفن، فيت: وأما التعافني
 . عمل السحر هبا
 . فهي أشياء يعملها السحرة للتنومي: وأما املراقيد

فهي أن يعمل الساحر أعمااًل يسحر هبا األبصار فال : وأما اإلخفاءات
 . تراه

فهي ضرب من التنجيم، ومعناها عندهم استنزال : وأما الطلسمات
 . الروحانيات العلوية املنسوبة للكواكب

فهي الصرف والعطف؛ أعين عمل ما حيبب أو يبغض، : اتوأما النريدج
البدن وحنو ذلك، فكل هذه من أعمال  أووكذلك عمل ما يضر بالقلب 

 . الشياطني، يعملوهنا ملن أطاعهم يف معصية اهلل وأرضاهم بسخط اهلل
والكالم يف حد الساحر وتوبته مبسوط بأدلته يف كتب األحكام فال 

ا املقصود التحذير من تعلم السحر وتعليمه، وإتيان ذكره ههنا، وإمن إىلحاجة 
السحرة وحنوهم من الكهان والعرافني واملنجمني وتصديقهم فيما قالوه؛ ألن 

 . ذلك كفر مبا أنزل اهلل على حممد 
ونذكر ههنا أنواع السحر اليت تعمل كثريًا يف هذه األزمان؛ لتجتنب، 

 . هموي نك ر على فاعليها ومن يأيت إليهم ويصدق
 فمن ذلك ما يسمى عندنا بالتقمري، وهو أن يسحر أعني الناظرين مث
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خييل إليهم أشياء من العجائب والغرائب، مثل أن يريهم أنه يقطع بعض 
حالتها األوىل، ويريهم أنه جيرح نفسه  إىلأعضائه أو أعضاء غريه مث يردها 

يبقى هلا أثر،  جروًحا موحية يسيل منها الدم الكثري مث تربأ يف احلال وال
ويريهم أنه يقطع رأس غريه مث يرده يف موضعه، ويريهم أنه ميشي على املاء 
ويدخل النار ويبتلع اجلمر، ويدخل وخيرج من املنافذ الضيقة جدا ويف بطون 
احليوانات، ويغرز العصا الدقيقة يف األرض ويرقى فوقها، ورمبا نكس نفسه 

ه من فوق، ويريهم اإلنسان يف صورة عليها فكان رأسه مما يلي العصا ورجال
احليوان، واحليوان يف صورة اإلنسان، واجلماد يف صورة املتحرك واملتحرك يف 
صورة الساكن، ويريهم الشيء الكبري جًدا بغاية الصغر، والصغري جًدا بغاية 
الكرب، إىل غري ذلك من اإليهامات اليت ال حقيقة هلا يف نفس األمر، وإمنا 

ييل على العيون ال غري، وهذا من أخبث أنواع السحر، وهو هي خمرقة وخت
فَ َلَما َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن الَناِس : سحر سحرة فرعون، قال اهلل تعاىل
: ، وقال تعاىل[114: األعراف] َواْستَ ْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ 

 َْعىُيَخَيُل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأنَ َها َتس [44: طه .] 

: وروى البخاري رمحه اهلل تعاىل يف تارخيه، عن أيب عثمان النهدي قال
كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانًا وأبان رأسه فعجبًنا، فأعاد رأسه، 

 . فجاء جندب األزدي فقتله

ورواه أبو بكر اخلالل، عن عبد اهلل ابن اإلمام أمحد، عن أبيه، عن حيىي 
 كان عند بعض األمراء رجل: أيب إسحاق، عن حارثة قالبن سعيد، عن 
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 . أراه كان ساحرًا: يلعب، فجاء جندب مشتماًل على سيفه فقتله، قال

ورواه البيهقي يف السنن الكربى بسنده إىل األسود، أن الوليد بن عقبة  
كان بالعراق يلعب بني يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل، مث يصيح به 

ورآه رجل ! سبحان اهلل، حيي املوتى: فريد إليه رأسه، فقال الناس فيقوم صارًخا،
من صاحلي املهاجرين، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه، فذهب يلعب 

إن كان صادقًا فليحي نفسه، : ذلك، فاخرتط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال
 . فسجنه -صاحب السجن-فأمر به الوليد دينارًا 

ين بإسناده أن ساحًرا كان عند الوليد بن وروي أبو الفرج األصفها
فاشتمل على  عقبة، فجعل يدخل يف جوف بقرة وخيرج، فرآه جندب 

أتأتون السحر وأنتم : سيفه، فلما دخل الساحر يف البقرة قال جندب
مث ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها، فانذعر ! تبصرون؟

، وكان على السجن رجل  عثمان إىلالناس، فحبسه الوليد وكتب بذلك 
واهلل إن : نصراين، فلما رأى جندبًا يقوم الليل ويصبح صائًما قال النصراين

قوًما هذا شرهم لقوم صدق، فوكل بالسجن رجاًل ودخل الكوفة، فسأل 
األشعث بن قيس، فاستضافه فرآه ينام الليل : عن أفضل أهلها؟ فقالوا

أي أهل الكوفة أفضل؟  :ويصبح فيدعو بغدائه، فخرج من عنده وسأل
جرير بن عبد اهلل، فوجده ينام الليل مث يصبح فيدعو بغدائه، : فقالوا

 . ريب رب جندب، وديين دين جندب، وأسلم: فاستقبل القبلة فقال

ومما يشبه هذا النوع من السحر يف الصورة الظاهرة ما أحدثه شياطني 
 املعروفة بالسينما؛ اإلنس يف هذه األزمان املتأخرة؛ وهي اآللة اخلبيثة 
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ألن مبناها على التخييالت اليت ال حقيقة هلا يف نفس األمر، وقد قال اهلل تعاىل 
فَِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُ ُهْم ُيَخَيُل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنَ َها : عن سحرة فرعون

 ، فأخرب سبحانه وتعاىل أهنم سحروا أعني الناس؛ حىت[44: طه] َتْسَعى
إليهم أن احلبال والعصي تسعى باختيارها وليست كذلك يف نفس خيلوا 

الناظرين مبا ليس له حقيقة يف  إىلاألمر، وهكذا السينما إمنا هي ختييالت 
ْرَهُبوُهمْ : نفس األمر، وقال تعاىل ْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن الَناِس َواْستَ  َلَما َأ  فَ 

يضعون فيها من التخييالت أشياء  ، وهكذا أهل السينما[114: األعراف]
كثرية تفزع الناظرين إليها وتسرتهبهم، فمن ذلك أهنم ميثلون فيها ساحة 
القتال حني يلتقي اجلمعان ويتقابل الصفان، فيتبارز الشجعان، ويتصاول 
األقران، ويصيح بعضهم ببعض مث خيتلطون، فيتضاربون بالسيوف، 

جيندل بعضهم بعًضا مما بني قتيل وما ، و األسلحةويتطاعنون بالرماح وأنواع 
بني جريح متضمخ بدمائه يئن مما به، وميثلون فيها أيضا من التخييالت 
املكذوبة ما يدهش الناظرين؛ كالرجل يقتلع النخلة العظيمة فيحملها على 
عاتقه، وكالرجل حيمل الصخرة العظيمة اليت ال يطيق محلها اجلماعات من 

ملخرقة والتمويه والشعوذة اهلائلة اليت مل يصل إليها الناس، إىل غري ذلك من ا
سحر سحرة فرعون وال غريهم، ومن ذلك أهنم ميثلون فيها السحاب والربق 
والرعد والصواعق ونزول املطر من السماء، وغري ذلك من األشياء اليت 

 . تعجز عنها القدرة البشرية

خييلي؛ ألن مجيع وباجلملة فينبغي عد السينما من أعظم فنون السحر الت
 ما يأيت به أهل السحر التخييلي ميكن اإلتيان به فيها وزيادة، وال يسرتيب
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يف  رمي اختاذها واحلضور عندها إال جاهل غيب ال علم له مبدارك األحكام، 
فأما من نور اهلل قلبه بنور العلم واإلميان فإنه ال يشك يف  رمي اختاذها واحلضور 

ر، ولعلل أخرى يأيت بياهنا يف ذكر املالهي إن شاء اهلل عندها؛ ألهنا من السح
 . تعاىل

إن السينما صناعة معروفة، ترسم فيها الصور، وأنواع املرئيات، : فإن قيل
ويسجل فيها الكالم وأنواع األصوات، ويدار مجيع ذلك باآلالت اليت تربز 

 . املرئيات للناظرين واألصوات للسامعني فليست من قبيل السحر

قد قدمنا أن السحر عبارة عما لطف مدركه وخفي سببه، ومعلوم أن : لقي
مدارك السينما من ألطف املدارك، وأن اآلالت اليت تديرها خفية جًدا حبيث إن 
احلاضرين عندها إمنا يرون الصور وأنواع املرئيات متر عليهم ويسمعون الكالم 

ويأيت مبا فيها ويذهب وأنواع األصوات تطرق مساعهم وال يرون شيئا يدير ذلك 
به، وال ريب أن هذا من ألطف السحر، وقد عد بعض املفسرين يف فنون 

 . السحر أشياء دون السينما بكثري

األعمال العجيبة اليت تظهر من : النوع اخلامس من السحر: قال الرازي
تركيب آالت مركبة على النسب اهلندسية؛ كفارس على فرس يف يده بوق، كلما 

من النهار ضرب بالبوق من غري أن ميسه أحد، ومنها الصور اليت مضت ساعة 
حىت يصوروها  اإلنسانتصورها الروم واهلند حىت ال يفرق الناظر بينها وبني 

: فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل، قال: -إىل أن قال-ضاحكة وباكية 
 . وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل
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يعين ما قاله بعض املفسرين أهنم : اهلل تعاىل قال احلافظ ابن كثري رمحه
تلك احلبال والعصي فحشوها زئبًقا؛ فصارت تتلوى بسبب ما فيها  إىلعمدوا 

 . انتهى. من ذلك الزئبق، فيخيل إىل الرائي أهنا تسعى باختيارها

وهذا النوع الذي ذكره الرازي يف فنون السحر، وأقره احلافظ ابن كثري على 
السينما، ولوال أن الناس قد عرفوا السينما حق  إىليء بالنسبة ذلك، يعد كال ش

املعرفة واعتادوا رؤيتها لكان رهبهم مما يرون فيها عظيًما، ولكان شأهنا عندهم 
فوق مجيع فنون السحر، فالواجب على والة أمور املسلمني منع السفهاء من 

 . من إظهارها اختاذها واحلضور عندها، ومنع من يف والياهتم من أهل الذمة

 . الصرف والعطف: ومن السحر الفاشي يف هذه األزمان أيضا

إيقاع العداوة والبغضاء بني املتحابني، وعقد الرجل عن امرأته، : فالصرف
فال يقدر على وطئها، وحبس الرجل عن التزوج بغري زوجته، والتفريق بني املرء 

 . وزوجه أو تبغيض أحدمها إىل اآلخر وحنو ذلك

يا أم : عائشة رضي اهلل عنها فقالت إىلي أن امرأة جاءت وقد رو 
عقلت بعريها؟ فقالت عائشة رضي اهلل عنها ومل تفهم  إذااملؤمنني، ما على املرأة 

إين عقلت زوجي عن النساء، فقالت عائشة : ليس عليها شيء، فقالت: مرادها
 . أخرجوا عين هذه الساحرة: رضي اهلل عنها

لة وما يف معناها، وبعض أهل هذه األزمان يسمى فهو التو : وأما العطف
ذلك صرفًا أيًضا، وهذا النوع من السحر يكون بعقد يعقدها الساحر وينفث 
 فيها، ويكون بالرقى الشركية، ويكون بأدوية توضع يف طعام املسحور أو 
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شرابه أو يبخر هبا أو تذر عليه، ويكون بغري ذلك مما تعمله الشياطني 
ا ما يؤثر هذا السحر يف العقول بالنقص والتغيري، ويف القلوب للسحرة، وكثريً 

اهلالك،  إىلباحلب والبغض، ويف األبدان بالسقم واألمل، ورمبا آل باملسحور 
: البقرة] َوَما ُهْم ِبَضاِريَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإاَل ِبِإْذِن الَلهِ : وقد قال اهلل تعاىل

حىت كان  األعصم اليهودي للنيب  ، ومن هذا الباب سحر لبيد بن[ 14
خييل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وكان السحر قد أثر يف بدنه 
الشريف؛ حىت مرض منه أياًما بأيب هو وأمي ونفسي صلوات اهلل وسالمه 
عليه، وأما قلبه وعقله فلم يصل إليهما السحر بل محامها اهلل تعاىل 

السحرة والشياطني على قلب رسوله وصاهنما، وما كان اهلل تعاىل ليسلط 
ومقر وحيه وتنزيله، هذا ال يكون أبًدا، وأما بدنه فهو عرضة لألسقام 
واآلالم كسائر البشر، وذلك ال حيط من قدره شيًئا بل هو مما يزيده أجًرا 

 . وثوابًا يوم القيامة

ما رأيت أحًدا أشد : ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنهما قالت
 . جع من رسول اهلل عليه الو 

وهو  دخلت على النيب : قال وفيهما أيضا عن عبد اهلل بن مسعود 
أجل، إني »: قال! يا رسول اهلل، إنك توعك وعًكا شديًدا: يوعك فقلت

أجل، »: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: قلت «أوعك كما يوعك رجالن منكم
فر اهلل بها ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى؛ شوكة فما فوقها إال ك

 . «سيئاته كما تحط الشجرة ورقها

 دخلت على : قال ويف سنن ابن ماجة، عن أيب سعيد اخلدري 
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وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بني يدي فوق  النيب 
ا كذلك يضعف لنا ن  إِ »: قال! يا رسول اهلل، ما أشدها عليك: اللحاف، فقلت

: سول اهلل، أي الناس أشد بالء؟ قاليا ر : قلت «البالء، ويضعف لنا األجر
ثم الصالحون، إن كان أحدهم »: يا رسول اهلل، مث من؟ قال: قلت «األنبياء»

ليبتلي بالفقر حتى ما يجد أحدهم إال العباءة يحويها، وإن كان أحدهم 
 . «ليفرح بالبالء كما يفرح أحدكم بالرخاء

 . بنحوه( األدب املفرد)ورواه البخاري يف 

يا رسول اهلل، من أشد : اكم يف مستدركه بنحوه، وعنده قالورواه احل
: مث من؟ قال: قال «العلماء»: مث من؟ قال: قال «األنبياء »: الناس بالء؟ قال

الصالحون، كان أحدهم يبتلى بالفقر؛ حتى ما يجد إال العباءة يلبسها، »
م ويبتلى بالقمل حتى يقتله، وألحدهم كان أشد فرح ا بالبالء من أحدك

صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب رمحه اهلل تعاىل : قال احلاكم «بالعطاء
 . يف تلخيصه

وروى اإلمام أمحد، والدارمي، وأهل السنن إال أبا داود، عن سعد بن أيب 
األنبياء، ثم »: يا رسول اهلل، أي الناس أشد بالء؟ قال: قلت: قال وقاص 

، يبتلى الرجل على حسب دينه، الصالحون، ثم األمثل فاألمثل من الناس
فإن كان في دينه صالبة زيد في بالئه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، 

قال  «وما يزال البالء بالعبد حتى يمشي على ظهر األرض ليس عليه خطيئة
هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيًضا ابن حبان، واحلاكم : الرتمذي
 . هيب يف تلخيصهعلى شرط الشيخني، وأقره احلافظ الذ: وقال
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السحر مرض من األمراض، وعارض : قال القاضي عياض رمحه اهلل تعاىل
كأنواع األمراض، مما ال ينكر وال يقدح يف نبوته، وأما    من العلل جيوز عليه 

كونه خييل إليه أنه فعل الشيء ومل يفعله فليس يف هذا ما يدخل عليه داخلة يف 
اع على عصمته من هذا، وإمنا هذا فيما شيء من صدقه، لقيام الدليل واإلمج

جيوز ط ر ّوه  عليه يف أمر دنياه اليت مل يبعث لسببها وال فضل من أجلها، وهو 
فيها عرضة لآلفات كسائر البشر، فغري بعيد أن خييل إليه من أمورها ما ال 

 . انتهى. حقيقة له مث ينجلي عنه كما كان

النشرة احملرمة؛ وهي حل  :ومن السحر الفاشي يف هذه األزمان أيضا
السحر بسحر مثله، ومنه صب الرصاص املذاب يف إناء فيه ماء على رأس 

لرتتسم صورة الساحر يف الرصاص   أواملسحور ليزول عنه السحر بزعم بعضهم، 
 . كما يزعمه آخرون، وكل هذا من أفعال الشياطني

د اهلل رضي وقد روى اإلمام أمحد، وأبو داود بإسناد جيد، عن جابر بن عب
هو من عمل »: عن النشرة، فقال سئل رسول اهلل : اهلل عنهما قال

 . «الشيطان

وروى أبو نعيم يف احللية، من حديث شعبة، عن أيب رجاء، عن احلسن 
إنها » ذكروا عن النيب : عن النشرة، فقال سألت أنس بن مالك : قال

 . «من عمل الشيطان

ضرب من الرقية والعالج، يعاجل به : نشرةال: قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
مسي نشرة ألنه ينشر هبا عنه، أي حيل عنه : من كان يظن به مس اجلن، وقيل

 . النشرة من السحر: ما خامره من الداء، مث روى بإسناده عن احلسن أنه قال
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ال حيل السحر إال ساحر، قال ابن : وذكر ابن اجلوزي عن احلسن أنه قال
 . ال يكاد يقدر عليه إال من يعرف السحر:  تعاىلاجلوزي رمحه اهلل

النشرة حل السحر عن املسحور، وهي : وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه حيمل قول : نوعان

الشيطان مبا حيب، فيبطل عمله عن  إىلاحلسن، فيتقرب الناشر واملنتشر 
النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات واألدوية املباحة، فهذا : املسحور، والثاين

 . جائز

ومن أنفع عالجات السحر األدوية اإلهلية، بل هي أدويته : وقال أيًضا
النافعة بالذات، فإنه من تأثريات األرواح اخلبيثة السفلية، ودفع تأثريها يكون مبا 

تبطل فعلها وتأثريها،  يعارضها ويقاومها من األذكار واآليات والدعوات اليت
وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ يف النشرة وذلك مبنزلة التقاء جيشني مع  
كل واحد منهما عدته وسالحه فأيهما غلب اآلخر قهره وكان احلكم له، 

كان ممتلًئا من حب اهلل معمورًا بذكره، وله من التوجهات والدعوات   إذافالقلب 
ل به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم واألذكار والتعوذات ورد ال خي

 . األسباب اليت متنع إصابة السحر له، ومن أعظم العالجات له بعد ما يصيبه

أنفع ما يستعمل إلذهاب السحر : وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل
لم »: ما أنزل اهلل على رسوله يف إذهاب ذلك ومها املعوذتان، ويف احلديث

 . وكذلك قراءة آية الكرسي، فإهنا مطردة للشيطان «عوذون بمثلهمايتعوذ المت
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وكذلك فا ة الكتاب، فإهنا من أدجع الدواء، وقد رقى هبا بعض : قلت
الصحابة رضي اهلل عنهم لديًغا، فقام يف احلال كأمنا نشط من عقال، وملا أخربوا 

  .«وما يدريه أنها رقية؟»: ضحك وقال رسول اهلل 

بن ماجة، عن عبد الرمحن بن أيب ليلي، عن أبيه أيب ليلي ويف سنن ا
إن يل أًخا وجًعا، : إذ جاءه أعرايب فقال كنت جالًسا عند النيب : قال
: قال «اذهب فأتني به»: به ملم، قال: قال «وما وجع أخيك؟»: قال

فذهب فجاء به فأجلسه بني يديه، فسمعته عّوذه بفا ة الكتاب، وأربع 
، وآية َوِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحدٌ البقرة، وآيتني من وسطها،  آيات من أول

َشِهَد : الكرسي، وثال  آيات من خامتتها، وآية من آل عمران أحسبه قال
، وآية من ِإَن رََبُكُم الَلهُ ، وآية من األعراف الَلُه َأنَُه اَل ِإَلَه ِإاَل ُهوَ 

ا َآَخَر اَل بُ ْرَهاَن َلُه ِبهِ  َوَمْن َيْدُع َمَع الَلهِ املؤمنني  ، وآية من اجلن ِإَله 
َوَأنَُه تَ َعاَلى َجُد رَبِ َنا وعشر آيات من أول الصافات، وثال  آيات من ،

آخر احلشر، وقل هو اهلل أحد، واملعوذتني، فقام األعرايب قد برأ ليس به 
و عني أو فهذه الرقية من أنفع العالج ملن أصيب بسحر أو جنون أ. بأس

 . مح  ه أو غري ذلك من األمراض

بلغين أن : وروى ابن أيب حامت، وأبو الشيخ، عن ليث بن أيب سليم قال
هؤالء اآليات شفاء من السحر بإذن اهلل، تقرأ يف إناء فيه ماء، مث يصب على 

ِبِه  فَ َلَما أَْلَقْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئُتمْ رأس املسحور، واآلية اليت يف سورة يونس 
 فَ َوَقعَ : ، وقولهَوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ : قوله إىل الِسْحُر ِإَن الَلَه َسيُْبِطُلهُ 

 ِإنََما : آخر اآليات األربع، وقوله إىل اْلَحُق َوَبَطَل َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 
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 .َصنَ ُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل يُ ْفِلُح الَساِحُر َحْيُث أََتى

اهلل تعاىل  إىلهذه الرقى اجلليلة يكون تأثريها حبسب إميان الراقي وتوجهه و 
اهلل أعظم كان أسرع إلجابة  إىلوتعلق قلبه به، فكلما كان إميانه أقوى، وتوجهه 

 . دعوته، وتيسري طلبته، وتأثري رقيته بإذن اهلل تعاىل وحوله وقوته

غريًبا كما  وحيث إن الدين قد ضعف جانبه يف هذه األزمان وعاد
بدأ؛ صار األكثرون ال يعبأون بالرقي القرآنية واألدعية النبوية، وال يروهنا 
تفيد شيًئا، وصاروا يعظمون السحرة والكهان والعرافني ويصدقوهنم 
بالباطل، فإذا أصيب أحدهم بسحر أو غلبت عليه األوهام والظنون أن به 

لعلهم أن حيلوا عنه السحر  سحًرا بادر إىل إتيان السحرة والكهان والعرافني
ولو بسحر مثله، أو يرقوه ولو بالرقى الشركية، أو خيربوه مبوضع السحر 
ليخرجه، أو مبن سحره ليطالبه حبل سحره، وكذلك يفعل كثري من الناس إذا 
أصيب أحدهم بعني أو مس من اجلن أو ظن أن به إصابة العني أو اجلن، 

افني ومن يتهم باستخدام الشياطني العر  أوفإذا ذكر هلم أحد من الكهان 
خيربوه بالعائن وحنوه، وهذا من مكر  أوإتياهنم لعلهم أن يرقوه،  إىلبادروا 

الشيطان وتالعبه هبم، وقد تقدم قريًبا ذكر األحاديث الواردة يف ذم من أتى 
 . عراًفا فصدقه مبا يقول أوكاهًنا   أوساحًرا 

، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وروى اإلمام أمحد، والطرباين يف الكبري
ثالثة ال يدخلون »: قال رسول اهلل : قال وصححه، عن أيب موسى 

 . احلديث «...الجنة؛ مدمن الخمر، وقاطع الرحم، مصدق بالسحر
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قال رسول اهلل : قال سعيد اخلدري  أيبوروى اإلمام أمحد أيًضا، عن 
 :«ن بسحر، وال ال يدخل الجنة صاحب خمس؛ مدم خمر، وال مؤم

 . «قاطع رحم، وال كاهن، وال منان

وما أكثر من يأتيهم ويصدقهم بالباطل، وال يبايل بالذم والوعيد على 
 . ذلك، فاهلل املستعان

 . التنجيم: ومن السحر أيضا

هو : التنجيم: أبو العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه اإلسالمقال شيخ 
 . نجوم على احلواد االستدالل باألحوال الفلكية وحركات ال

علم النجوم املنهي عنه هو ما يدعيه أهل : وقال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
التنجيم من علم الكوائن واحلواد  اليت مل تقع وستقع يف مستقبل الزمان،  
كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح، وجميء املطر، وظهور احلر والربد، وتغري 

مور، يزعمون أهنم يدركون معرفتها بسري األسعار، وما كان يف معانيها من األ
الكواكب يف جماريها وباجتماعها واقرتاهنا، ويدعون هلا تأثريا يف السلفيات، وأهنا 
تتصرف على أحكامها وجتري على قضايا موجباهتا، وهذا منهم  كم على 

 . انتهى. الغيب وتعاٍط لعلم استأثر اهلل سبحانه به، ال يعلم الغيب أحد سواه

نعيم يف احللية، عن حممد بن كعب القرظي رمحه اهلل تعاىل  أبووى وقد ر 
كذبوا واهلل، ما ألحد من أهل األرض يف السماء دجم، ولكنهم يتبعون : أنه قال

* َهْل أُنَ ِبُئُكْم َعَلى َمْن تَ نَ َزُل الَشَياِطيُن الكهنة، ويتخذون النجوم علة، مث قرأ 
 [.   -1  : الشعراء] أَثِيمٍ تَ نَ َزُل َعَلى ُكِل َأفَاٍك 



 

 4 1 

َوَلَقْد زَيَ نَا : قال قتادة: وقال البخاري رمحه اهلل تعاىل يف صحيحه
خلق هذه النجوم لثال ؛ جعلها زينة للسماء،  الَسَماَء الُدنْ َيا ِبَمَصابِيحَ 

ورجوًما للشياطني، وعالمات يهتدي هبا، فمن تأول بغري ذلك أخطأ، وأضاع 
 . ما ال علم له بهنصيبه، وتكلف 

وصله عبد بن محيد، من طريق (: فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
وإن ناًسا جهلة بأمر اهلل قد أحدثوا يف هذه : شيبان عنه به، وزاد يف آخره

النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا، 
طويل والقصري، واألمحر واألبيض، ولعمري ما من النجوم دجم إال ويولد به ال

واحلسن والدميم، وما علم هذه النجوم، وهذه الدابة، وهذا الطائر بشيء من 
 . انتهى. هذا الغيب

اَل يَ ْعَلُم َمْن ِفي وقضى اهلل أنه : ورواه ابن أيب حامت بنحوه، وزاد يف آخره
َعُثونَ َوَما يَ  الَسَماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإاَل الَلهُ   . ْشُعُروَن أَيَاَن يُ ب ْ

ولو أن أحًدا علم الغيب : وزاد يف آخره( النجوم)ورواه اخلطيب يف كتاب 
 . لعلمه آدم الذي خلقه اهلل بيده، وأسجد له مالئكته، وعلمه أمساء كل شيء

وقد أورده احلافظ ابن كثري يف تفسريه من رواية ابن أيب حامت، مث قال 
 . انتهى. يل متني صحيحهو كالم جل: احلافظ

أخطأ وأضاع نصيبه؛ : قول قتادة يف النجوم حسن إال قوله: وقال الداودي
 . فإنه قصر يف ذلك، بل قائل ذلك كافر
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صناعة التنجيم : العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه أبووقال شيخ اإلسالم 
ذلك  واالستدالل هبا على احلواد  حمرم بإمجاع املسلمني، وأخذ األجرة على

سحت، ومينعون من اجللوس يف احلوانيت والطرقات، ومينع الناس أن يكرموهم، 
 . انتهى. والقيام يف منعهم عن ذلك من أفضل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل

رضي اهلل -وقد روى اإلمام أمحد، وأبو داود، وابن ماجة، عن ابن عباس 
نجوم اقتبس شعبة من اقتبس علم ا من ال»: قال رسول اهلل : قال -عنهما

 . «من السحر، زاد ما زاد

من اقتبس باب ا من علم النجوم »: قال رسول اهلل : قال وعنه 
لغير ما ذكر اهلل فقد اقتبس شعبة من السحر، والمنجم كاهن، والكاهن 

 . رواه رزين «ساحر، والساحر كافر

إنما »: قال وروى عبد بن محيد، عن رجاء بن حيوة، أن رسول اهلل 
 . «أخاف على أمتي التصديق بالنجوم، والتكذيب بالقدر، وحيف األئمة

 . وروى ابن عساكر عن أيب حمجن الثقفي مرفوًعا حنوه

 ، عن أنس (النجوم)وروى أبو يعلي، وابن علي، واخلطيب يف كتاب 
أخاف على أمتي من بعدي خصلتين؛ تكذيبا بالقدر، وتصديق ا »: مرفوًعا
 . «بالنجوم

ذا؛ فال خيفى أن التنجيم كثري يف هذه األزمان، وكثريًا ما ينشره إذا عرف ه
 أعداء اهلل يف اإلذاعات والصحف، فيصدق به الفئام من الناس 
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جلهلهم بتحرمي ذلك، وأنه من اإلميان بالطاغوت والكفر مبا أنزل اهلل على حممد 
 . 

ويبطل  وكثريًا ما يتفق املنجمون على حدو  أمر مستقبل، فيفضحهم اهلل
قوهلم، وجيعل األمر بعكس ما زعموه، ليعلم اجلاهلون حباهلم أهنم كذبة 

 [. 4 : النجم] ِإْن يَ َتِبُعوَن ِإاَل الَظنَ متخرصون 

وقد حدثين بعض قضاة املدينة النبوية أن املنجمني يف اهلند أمجعوا على أنه 
اصف، وظلمة يف يوم كذا من شهر كذا يف سنة كذا يكون يف املدينة ريح ع

وصواعق، ومطر عظيم، وبرد كثري، فصدقهم اجلهال هبذا الباطل وارتقبوا وقوع 
ذلك، فلما جاء اليوم املوعود كان األمر فيه بعكس قول أعداء اهلل تعاىل، 
فكانت الريح ساكنة ال  رك شيًئا، وكان اجلو صافيا جًدا ومل يكن غيم، وال 

 . شيء مما زعموا وقوعه

نجمني بنحو هذا كثريا جًدا، وكله من التحكم على وكذب امل: قلت
َعاِلُم اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر : الغيب، والتعاطي ملا استأثر اهلل به، قال اهلل تعاىل

ا ُقْل اَل يَ ْعَلُم َمْن ِفي الَسَماَواِت : ، وقال تعاىل[4 : اجلن] َعَلى َغْيِبِه َأَحد 
ِإَن الَلَه ِعْنَدُه ِعْلُم : ، وقال تعاىل[44: النمل] هُ َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإاَل اللَ 

الَساَعِة َويُ نَ ِزُل اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب 
ا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس بَِأِي َأْرٍض َتُموُت ِإَن الَلَه َعِليمٌ  ، وما [43: لقمان] َغد 

 : ما قيل أحسن
 بإين بأحككككككككككككككام النجكككككككككككككوم مككككككككككككككذ  

 
  ومؤنككككككككككككككككككككككب   وملككككككككككككككككككككككد عيها الئككككككككككككككككككككككم   

 الغيككككككككككب يعلمككككككككككه املهككككككككككيمن وحككككككككككده  
 

  ب  وعككككككككككن اخلالئككككككككككق أمجعككككككككككني مغي كككككككككك 
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 عطكككككككككككككي وهكككككككككككككو مينكككككككككككككع قكككككككككككككادراي   اهلل  
 

  والكوككككككككككككب   ه  فمكككككككككككن املكككككككككككنجم وحي ككككككككككك 
 : وقال اخلليل بن أمحد 

 أبلغكككككككككككككككككككككككككا عكككككككككككككككككككككككككين املكككككككككككككككككككككككككنجم أين 
 

 ككككككككككافر بالكككككككككذي قضكككككككككته الكواككككككككككب 
 ن مكككككككككككا يككككككككككككون ومكككككككككككا ككككككككككككاعكككككككككككامل أ 

 
 ن قضككككككككككاء مككككككككككن املهككككككككككيمن واجككككككككككب 

العيافة والطرق والطرية؛ ملا رواه اإلمام أمحد، وأبو : ومن السحر أيضا 
داود، والنسائي، وابن حبان يف صحيحه، عن قطن بن قبيصة، عن بيه 

  أنه مسع رسول اهلل إن العيافة والطرق والطرية من اجلبت»: يقول» . 

اخلط خيط يف األرض، واجلبت؛ : زجر الطري، والطرق: العيافة: قال عوف
 . إنه الشيطان: قال احلسن

اخلط، مث روى : الزجر، والعيافة: الطرق: وقال أبو داود رمحه اهلل تعاىل
اخلط خيط يف : زجر الطري، والطرق: العيافة: عن عوف األعرايب أنه قال

 . األرض

الطري والتفاؤل بأمسائها زجر : العيافة: وقال أبو عبيد رمحه اهلل تعاىل
 . وأصواهتا وممرها، وكان من عادة العرب كثريًا

هو : الضرب باحلصى الذي يفعله النساء، وقيل: الطرق: وقال ابن األثري
 . اخلط يف الرمل

 أّن صورة اخلط أْن : عن ابن األعرايب وذكر اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
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تراب،  أوفيخط خطوطًا على رمل يقعد احلازي، ويأمر غالًما له بني يديه، 
ويكون ذلك منه يف خفة وعجلة؛ كيال يدركها العد واإلحصاء، مث يأمره 

ابين  عيان، أسر عا البيان، فإن كان آخر ما : فيمحوها خطني خطني وهو يقول
 . يبقى منها خطني فهو آية النجاح، وإن بقي خط واحد فهو اخليبة واحلرمان

هو أن خيط : اخلط: ثري عن احلريب أنه قالوذكر أبو السعادات ابن األ
يكون كذا وكذا، وهو : ثال  خطوط مث يضرب عليهم بشعري أو نوي ويقول

 . انتهى. ضرب من الكهانة

وأكثر من يستعمل الكهانة باخلط، والضرب باحلصى والودع وحنو : قلت
 : ذلك يف زماننا نساء البادية، وما أحسن قول لبيد بن ربيعه 

 تكككدري الطكككوارق باحلصكككى لعمكككرك مكككا
 

 وال زاجككككككرات الطككككككري مككككككا اهلل صككككككانع  
 : وقال غريه 

 الزجككككككككككر والطككككككككككري والكهككككككككككان كلهككككككككككم
 

 مضكككككككككككككللون ودون الغيكككككككككككككب أقفكككككككككككككال  
 : وقال آخر، وهو تاج الدين الكندي ذكره عنه يف دائرة املعارف 

 يكبككككككككككككككو يف ضككككككككككككككاللته  املككككككككككككككنجم   عْ د  
 

 عكككى علكككم مكككا جيكككري بكككه الفلككككإن اد   
 العلم القككككككككدمي فككككككككال الكككككككككتفككككككككرد اهلل بكككككككك 

 
 إنسكككككككككككان يشكككككككككككركه فيكككككككككككه وال امللكككككككككككك  

غري الرمل، ولعمله وصورته عندهم شكل آخر : والفالسفة يسمون اخلط 
يعرفون بداللتها  ما ذكره أئمة اللغة، فهم جيعلون للخط بيوتًا كثرية، ويزعمون أهنم

 . السعود والنحوس، وما يف األرحام والضمائر، وغري ذلك من املغيبات
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وكل ذلك سحر وكهانة ورجم بالغيب، فمن أتى أحًدا منهم وصدقه مبا 
 . يقول فهو ممن آمن باجلبت والطاغوت وكفر مبا أنزل على حممد 

 . الشيطان: السحر، والطاغوت: اجلبت: ، والشعيب، وجماهدقال عمر 
 . الساحر: الكاهن، والطاغوت: اجلبت: وقال حممد بن سريين، ومكحول

الساحر بلسان احلبشة، : اجلبت: بن جبري، وأبو العاليةوقال سعيد 
 . الكاهن: والطاغوت

كلمة تقع على الصنم، والكاهن، والساحر، وحنو : اجلبت: وقال اجلوهري
 . ذلك

الفسل الذي ال خري فيه، مث استعري ملا : اجلبت يف األصل: وقال القاضي
 . بارهايعبد من دون اهلل، وللساحر والسحر خلساستها وعدم اعت

واإلفساد بني الناس؛ ملا رواه اإلمام  بالنميمةاملشي : ومن السحر أيًضا
أال أنبئكم »: قال أن رسول اهلل  أمحد، ومسلم، عن عبد اهلل بن مسعود 
 . «ما العضه، هي النميمة القالة بين الناس

عن  ، والبيهقي يف سننه، عن أنس (األدب املفرد)وروى البخاري يف 
نقل »: اهلل ورسوله أعلم، قال: قالوا «أتدرون ما العضه؟»: الق النيب 

 . «بعض ليفسدوا بينهم إلىالحديث من بعض الناس 
الع ْضه بفتح العني املهملة وإسكان الضاد : قال النووي رمحه اهلل تعاىل

 املعجمة وباهلاء على وزن الو ْجه، وروي الع ض ه بكسر العني وفتح الضاد
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الع د ة، وهي الكذب والبهتان، وعلى الرواية األوىل الع ْضة املعجمة على وزن 
 . انتهى. ؛ أي رماه بالعضهعضهه عضهاً : مصدر، يقال

: ومنه احلديث أنه لعن العاضهة واملستعضهة، قيل: قال أبو عبيد اهلروي
هي الساحرة واملستسحرة، ومسي السحر عضها؛ ألنه كذب وختييل ال حقيقة 

 . انتهى. له
اَلِذيَن : يف تفسري قوله تعاىل -رضي اهلل عنهما-ابن عباس وروي عن 

 . السحر: ، قال[41: احلجر] َجَعُلوا اْلُقْرَآَن ِعِضينَ 
 . السحر بلسان قريش: العضه: وقال عكرمة
فهي كثرة القول، وإيقاع اخلصومة بني الناس مبا حيكي للبعض : وأما القالة

 . ثري رمحه اهلل تعاىلقاله أبو السعادات ابن األ. عن البعض
على النميمة اسم السحر جلامع بينها وبني السحر  وإمنا أطلق النيب 

إفساد ذات  إىلوهو اإلفساد بني الناس؛ فكما أن الساحر يتوصل بسحره 
البني، فيفرق بني املرء وزوجه، ويوقع العداوة والبغضاء بني املتحابني، ويثري 

فيهم أنواع الشر والفساد؛ فكذلك النمام اخلصومة والشقاق بني الناس، ويبث 
ما ذ كر وأكثر منه، فهو من هذه احليثية شر من الساحر  إىليتوصل بالنميمة 
 . وأعظم منه ضررًا

: وقد روى أبو نعيم يف احللية، عن حيىي بن أيب كثري رمحه اهلل تعاىل أنه قال
 . يفسد النمام يف ساعة، ما ال يفسده الساحر يف شهر

يفسد النمام والكذاب يف ساعة ما ال : عبد الرب عنه أنه قال وذكر ابن
 . يفسده الساحر يف سنة
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ومن مجلة السحر احملرم السعي بني الناس (: عيون املسائل)وقال أبو اخلطاب يف 
 . بالنميمة واإلفساد بينهم، وذلك شائع وعام يف الناس

وجه املكر ألنه يقصد أذى الناس بكالمه وعمله على : قال يف الفروع
واحليلة، فأشبه السحر، وهلذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله 
السحر وأكثر منه، فيعطى حكمه تسوية بني املتماثلني أو املتقاربني، لكن 

إن الساحر إمنا كفر بوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا : يقال
يعطى حكمه، إال فيما اختص به ليس بساحر، وإمنا يؤثر عمله تأثري السحر و 

 . انتهى ملخًصا. من الكفر وعدم قبول التوبة

رضي اهلل -إذا عرف هذا، فالنميمة من الكبائر؛ حلديث ابن عباس 
إنهما ليعذبان، وما يعذبان في  »: بقربين فقال مر رسول اهلل : قال -عنهما

يمشي كبير، أما أحدهما فكان ال يستتر من البول، وأما اآلخر فكان 
 . متفق عليه. «بالنميمة

 . «بلى»: مث قال «وما يعذبان في كبير»: ويف رواية للبخاري

 . وذكر متام احلديث «وما يعذبان في كبيرة وإنه لكبير»: ويف أخرى له

وقد حكى اإلمجاع على  رمي النميمة كثري من األئمة، وورد الوعيد 
َهَماٍز َمَشاٍء * ُكَل َحاَلٍف َمِهيٍن َواَل ُتِطْع  : الشديد للنمام، قال اهلل تعاىل

 [. 14-14،11: القلم] َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرطُومِ : قوله تعاىل إىل بَِنِميمٍ 

: يقول مسعت رسول اهلل : قال ويف الصحيحني وغريمها عن حذيفة 
 . «ال يدخل الجنة قتات»
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 .«نمام»: ويف رواية ملسلم
قت احلديث يقته إذا : هو النمام، يقال: اتالقت: قال أبو عبيد اهلروي
النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم عليهم، : زوره وهيأه وسواه، وقيل

الذي : الذي يتسمع على القوم وهم ال يعلمون مث ينم، والقساس: والقتات
 . يسأل عن األخبار مث ينمها

: النميمةإظهار احلديث بالوشاية، و : النم: وقال الراغب األصفهاين
 . الوشاية، وأصل النميمة اهلمس واحلركة اخلفيفة

قوم  إىلنقل احلديث من قوم : النميمة: وقال أبو السعادات ابن األثري
 . انتهى. على جهة اإلفساد والشر

 وما أكثر املشائني بالنميمة، املفرقني بني األحبة، الباغني للربآء العيب
ر من طاعتهم واإلصغاء إليهم؛ لقول اهلل والعنت، فيجب اإلنكار عليهم، والتحذي

 [.11-14: القلم] َهَماٍز َمَشاٍء بَِنِميمٍ * َواَل ُتِطْع ُكَل َحاَلٍف َمِهيٍن : تعاىل
بعض البيان؛ وهو ما خيلب القلوب ويغلب على : ومن السحر أيضا

النفوس ويصرف الشيء عن وجهه، وهو كثري جًدا يف هذه األزمان، ومنه 
 . منه جائز كما سيأيت بيانه يف كالم األئمةمذموم و 

رواه  «إن من البيان لسحر ا»: والدليل على أنه من السحر قول النيب 
مالك، وأمحد، والبخاري، وأبو داود، والرتمذي، من حديث ابن عمر رضي اهلل 

 . عنهما
 . ورواه اإلمام أمحد أيًضا، ومسلم، من حديث عمار بن ياسر 

 ،(األدب الفرد)، وأبو داود، والبخاري يف أيضاد ورواه اإلمام أمح
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 . واحلاكم يف مستدركه، من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما

 .ورواه اإلمام أمحد أيضا، من حديث عبد اهلل بن مسعود 

 .ورواه اإلمام أمحد أيضا، من حديث معن بن يزيد، أو أيب معن 

من حديث أيب يزيد، أو معن والتاريخ، ( األدب املفرد)ورواه البخاري يف 
 . بن يزيد 

، وعنده، فقال صعصعة بن ورواه أبو داود أيضا، من حديث بريدة 
؛ فإن الرجل يكون عليه احلق وهو أحلن باحلجج من صدق نيب اهلل : صوحان

 . صاحب احلق فيسحر القوم ببيانه فيذهب باحلق

وإن كان غري  أي منه ما يصرف قلوب السامعني: وقال أبو عبيد اهلروي
معناه أن من البيان ما يكتسب به من اإلمث ما يكتسبه الساحر : حق، وقيل

بسحره، فيكون يف معرض الذم، وجيوز أن يكون يف معرض املدح؛ ألنه يستمال 
 . به القلوب ويرتضى به الساخط ويستنزل به الصعب

ء إظهار املقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكا: البيان: وقال أيًضا
معناه أن الرجل يكون عليه احلق وهو أقوم حبجته من خصمه : القلب، قيل

نفسه؛ ألن معىن السحر قلب الشيء يف عني اإلنسان  إىلفيقلب احلق ببيانه 
وليس بقلب األعيان، أال ترى أن البليغ ميدح إنسانًا حىت يصرف قلوب 

 . بغضه إىلحبه، مث يذمه حىت يصرفها  إىلالسامعني 

 : البيان اثنان: ايب رمحه اهلل تعاىلوقال اخلط
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 . ما تقع به اإلبانة عن املراد بأي وجه كان: أحدمها

ما دخلته الصنعة حبيث يروق للسامعني ويستميل قلوهبم، وهو : واآلخر 
خلب القلب وغلب على النفس، حىت حيول الشيء  إذاالذي يشبه بالسحر 

عرض غريه، وهذا إذا صرف عن حقيقته ويصرفه عن جهته، فيلوح للناظر يف م
 . الباطل يذم إىلاحلق ميدح، وإذا صرف  إىل

 . فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو املذموم: قال

 . اختلف الناس يف هذا ويف تأويله: وقال أيًضا

وجهه أنه ذم التصنع يف الكالم، والتكلف لتحسينه وتزويقه : فقال بعضهم
وهبم، فيحيل الشيء عن ظاهره، ويزيله عن لريوق السامعني قوله ويستميل به قل

أو نوع -موضوعه إرادة التلبيس عليهم، فيصري ذلك مبنزلة السحر الذي هو 
ختييل ملا ال حقيقة له، وتوهيم ملا ليس له حمصول، والسحر منه مذموم،  -منه

 . وكذلك املشبه به

تأنق بل القصد به مدح البيان، واحلث على ختري األلفاظ وال: وقال آخرون
 . يف الكالم

كان يتعذر -وروي عن عمر بن عبد العزيز أن رجال طلب إليه حاجة 
: فرقق له الكالم فيها حىت استمال به قلبه، فأدجزها له مث قال -عليه إسعافه هبا

 . انتهى. هذا هو السحر احلالل

والقول األول أوىل؛ ألن السحر مذموم، فكذلك ما شاهبه من البيان 
 . املزوق
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يل على أنه للذم ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والبخاري رمحه اهلل والدل
 -رضي اهلل عنهما-بإسناد جيد، من حديث ابن عمر ( األدب املفرد)تعاىل يف 

، فقاما فتكلما قدم رجالن من املشرق خطيبان على عهد رسول اهلل : قال
لناس من  فتكلم، فعجب ا مث قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول اهلل 

يا أيها الناس قولوا قولكم، »: خيطب فقال كالمهما، فقام رسول اهلل 
إن من البيان »: مث قال رسول اهلل  «فإنما تشقيق الكالم من الشيطان

 . «سحر ا

التطلب فيه ليخرجه أحسن : تشقيق الكالم: وقال أبو موسى املديين
 . خمرج

لعن اهلل الذين »: فوًعامر  ، من حديث معاوية أيضاوروى اإلمام أمحد 
 . «يشققون الخطب تشقيق الشعر

الشعر بكسر الشني، وسكون (: شرح اجلامع الصغري)قال املناوي يف 
يلوون ألسنتهم بألفاظ اخلطبة مييًنا ومشااًل، ويتكلف فيها الكالم : العني؛ أي

 :املوزون املسجع؛ حرصا على التفصح، واستعالء على الغري تيًها وكربًا، يقال
أخذ ميينا ومشاال وترك القصد وتصلف وتكلف  إذاتشقق يف الكالم واخلصومة 
 . انتهى. ليخرج الكالم أحسن خمرج

خطب رجل : قال من حديث أنس ( األدب املفرد)وروى البخاري يف 
إن كثرة الكالم يف اخلطب من : عند عمر فأكثر الكالم، فقال عمر 

 .شقاشق الشيطان

 سر الشني، وهي ما خيرجه اجلمل يف فيه إذامجع شقشقة بك: الشقاشق
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 . هاج كالرئة

اجللدة احلمراء اليت خيرجها اجلمل العريب : الشقشقة: قال أبو عبيد اهلروي
من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شدقه، وال تكون إال للعريب، شبه الفصيح 

فيه الشيطان ملا يدخل  إىلاملنطيق بالفحل اهلادر، ولسانه بشقشقته، ونسبها 
 . من الكذب والباطل، وكونه ال يبايل مبا قال

-يف حديث عبد اهلل بن عمرو  ومما يدل أيضا على أنه للذم قوله 
إن اهلل عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل »: -رضي اهلل عنهما

: رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي وقال «بلسانه تخلل الباقرة بلسانها
 . ويف الباب عن سعد : سن غريب من هذا الوجه، قالهذا حديث ح

هو الذي يتشدق يف الكالم، ويفخم به : قال أبو السعادات ابن األثري
 . انتهى. لسانه، ويلفه كما تلف البقرة الكأل بلساهنا لًفا

م صرف الكالم من تعلَ »: قال رسول اهلل : قال وعن أيب هريرة 
لم يقبل اهلل منه يوم القيامة صرف ا وال  ليسبي به قلوب الرجال أو الناس

 . رواه أبو داود «عدال  

شعبتان من  يُ الحياء والعِ »: قال أن رسول اهلل  وعن أيب أمامة 
رواه اإلمام أمحد، والرتمذي  «اإليمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق

احلافظ  صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه: وحسنه، واحلاكم وقال
 . الذهيب يف تلخيصه

 قلة الكالم، والبذاء هو الفحش يف  العي  : قال الرتمذي رمحه اهلل تعاىل
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الكالم، والبيان هو كثرة الكالم، مثل هؤالء اخلطباء الذين خيطبون فيتوسعون يف 
 . انتهى. الكالم ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما ال يرضي اهلل

ة بالثرثرة، والتشدق، ومدح الناس وذمهم فهذا وحنوه من تكلف الفصاح
هو البيان املذموم، وهو الغالب على خطباء زماننا، واملتأكلني فيه بألسنتهم 

 . وأقالمهم

وأما البيان الذي يوضح احلق ويقرره ويرغب فيه، ويبطل الباطل ويبينه 
وينفر منه فهو ممدوح مرغب فيه، وليس من السحر يف شيء، وإمنا السحر ما 

 . به الباطل، وما اجتلبت به األمور الدنيوية، واهلل أعلم قصد

قال : قال وقد تقدم يف أول الكتاب حديث سعد بن أيب وقاص 
ال تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل »: رسول اهلل 

 . رواه اإلمام أمحد، وأشار إليه الرتمذي يف جامعه «البقر بألسنتها

أخرب عما سيقع يف  علم من أعالم النبوة؛ لكونه  ويف هذا احلديث
آخر الزمان، فوقع األمر طبق ما أخرب به صلوات اهلل وسالمه عليه، وقد كثر 
هذا الضرب من الناس يف زماننا، ودخل معهم كثري من املنتسبني إىل العلم 
واألدب، وهلم يف  صيل احلطام طرق شىت، فمنهم من يستعمل بالغته وبيانه 

اخلطابة بني يدي امللوك واألكابر؛ فيتكلف الفصاحة و سني الكالم يف 
وتزويقه، ويتشدق فيه ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكأل بلساهنا 
لًفا، وأكثرهم ال يتقيد باجلائز من الكالم، بل يتعدى إىل املنهي عنه من إطراء 

 بعضهم امللوك والرؤساء ومدحهم مبا ليس فيهم، ورمبا تعّدى
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إىل تشريكهم باهلل تعاىل فيما هو من خصائص الربوبية واأللوهية، وقد رأينا 
 . ومسعنا وبلغنا من ذلك الشيء الكثري

ومنهم من يتأكل بشعره، ومنهم من يتأكل مبا ينشره يف اجلرائد واجملالت 
ومقدمات الكتب؛ من مدح امللوك واألكابر، وكلما زادوه قلياًل من حطام الدنيا 

 . اد يف إطرائهم ومدحهم مبا ليس فيهمز 

ومنهم من ينشر الطعن والسباب يف اجلرائد واجملالت، لعله أن يعطى 
التقاء شره، ومنهم من يتأكل بتصنيف الكتب يف مدح امللوك وإطرائهم 
ومتجيدهم مبا ليس فيهم، لعله أن حيظى بذلك عندهم وحيصل له اجلاه واملال 

ة بسببهم، إىل غري ذلك من طرق املآكل و صيل وغري ذلك من املآرب الدنيوي
 . احلطام بالتشدق والبالغة وسحر البيان، فاهلل املستعان
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 فصل 

فانثلم بذلك اإلسالم -ومن أعظم املنكرات اليت فشت يف املسلمني 
تضييع الصالة، والتهاون باجل مع واجلماعات، فكثري من  -وازداد غربة وضعًفا

عن صالهتم ساهون، وهبا متهاونون، فبعضهم يرتكها املنتسبني إىل اإلسالم 
بالكلية، وبعضهم يصلي بعًضا ويرتك بعًضا، وبعضهم جيمع صالة األسبوع 
وحنوه مث ينقرها مجيًعا، وبعضهم يصلي اجلمعة ويرتك ما سواها، وكل هذا كفر  
كما تقدم تقرير ذلك بأدلته من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة رضي اهلل 

 . عنهم

آخر وقتها، وال  إىلوكثري من املصلني يؤخرون الصالة عن وقتها، أو 
يبالون بتأخريها، وسواء عندهم الصالة يف أول الوقت أو يف آخره أو بعده، 
وهذا الفعل الذميم كثري جًدا يف القراء الفسقة، ويف أرباب الوظائف 

يوية وحيافظون واألعمال الدنيوية، فرتى كثريًا منهم يثابرون على األعمال الدن
 أوعلى األوقات املقررة هلا ولو كان يف ذلك تفويت الصالة عن وقتها، 

آخر وقتها، وإذا جاء وقت الصالة وكانوا يف عمل من أعماهلم  إىلتأخريها 
جعلوا ذلك العمل عذًرا هلم يف تأخري الصالة وعدم حضور اجلماعة، وإن مل 

نواع الشواغل املثبطة، ورمبا يكونوا يف عمل حضرهم حينئذ النوم والكسل وأ
يف -متارضوا من غري مرض، حىت إذا ما جاء وقت عمل من أعماهلم الدنيوية 

قاموا إليه جبد ونشاط ورغبة صادقة، وقطعوا   -هنار أوأي وقت كان من ليل 
 كل شاغل يشغلهم عنه؛ ولو كان من
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يصد عن أحب األشياء إليهم، وكذلك العاكفون على أنواع اللهو واللعب وما  
ذكر اهلل وعن الصالة؛ مثل الراديو والسينما والكرة واجلنجفة والكريم وغريها من 
أنواع امليسر واملالهي هم من أكثر الناس هتاونًا بالصالة، وتضييًعا لألوقات، 
وختلًفا عن اجلماعات، وغفلة عن ذكر اهلل تعاىل وشكره، وهذا عني النفاق قال 

ِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن الَلَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَلى ِإَن اْلُمَنا: اهلل تعاىل
: ، وقال تعاىلالَصاَلِة قَاُموا ُكَساَلى يُ َراُءوَن الَناَس َواَل َيْذُكُروَن الَلَه ِإاَل َقِليال  

َواَل يَْأُتوَن الَصاَلَة ِإاَل َوُهْم ُكَساَلى. 

لم، والسنن إال ابن ماجة، من حديث ويف املوطأ، واملسند، وصحيح مس
 مسعت رسول اهلل : قال العالء بن عبد الرمحن، عن أنس بن مالك 

تلك صالة المنافق؛ يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين »: يقول
هذا لفظ  «قرني الشيطان قام فنقرها أربع ا، ال يذكر اهلل فيها إال قليال  

 . مسلم، والرتمذي، والنسائي

تلك صالة المنافقين، تلك صالة المنافقين، »: لك، وأيب داودولفظ ما
تلك صالة المنافقين؛ يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين 
قرني الشيطان، أو على قرني الشيطان، قام فنقر أربع ا ال يذكر اهلل فيها إال 

 . «قليال  

 . ورواه اإلمام أمحد بنحوه

أال »: قال رسول اهلل  :قال ويف رواية ألمحد، عن أنس 
أخبركم بصالة المنافق؟ يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني 
 الشيطان، أو على قرني الشيطان، قام فنقرها نقرات الديك ال
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 . «يذكر اهلل فيها إال قليال  
أال أخبركم بصالة »: قال رسول اهلل : قال وعن رافع بن خديج 

رواه  «ت الشمس كثرب البقرة صالهاالمنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كان
 . الدارقطين يف سننه، واحلاكم يف مستدركه

على وجه  (4)صفراء، قد تفرق ضوأها: يعين« كثرب البقرة»: قوله
الكرش واألمعاء، شبه به نور  هو الشحم الرقيق الذي يغشي: األرض، والثرب
 . صفر وصار يف موضع دون موضعاالشمس إذا 

إن »: قال رسول اهلل : قال ا، عن أيب هريرة ويف الصحيحني وغريمه
أثقل صالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما 
فيهما ألتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر رجال  

قوم ال  إلىفيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
 . «عليهم بيوتهم بالناريشهدون الصالة فأحرق 

؛ يعين ولو علم أحدهم أنه يجد عظم ا سمينا لشهدها»: ويف رواية
 . هذا لفظ مسلم «صالة العشاء

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرق ا »: ولفظ البخاري
 . «سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

ما بني ظلف الشاة  «مرماة»: قال أبو عبد اهلل البخاري رمحه اهلل تعاىل
 . من اللحم

 ما بني ظلفيها، : لف الشاة، وقيل «المرماة»: وقال أبو عبيد اهلروي

                                      

 . «ضوؤها»قلم ، والصواب كذا يف األصل، ولعله سبق   (4)
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 . وتكسر ميمه وتفتح

: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، يقال: بالسكون «العرق»: وقال أيًضا
 . انتهى. عرقت العظم واعرتقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك

صلى بنا رسول : قال اود، والنسائي، عن أيب بن كعب ويف سنن أيب د
 «أشاهد فالن؟»: ال، قال: قالوا «أشاهد فالن؟»: يوًما الصبح فقال هلل 
إن هاتين الصالتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو »: ال، قال: قالوا

 . «تعلمون ما فيهما ألتيتموهما ولو حبو ا على الركب

بيننا وبين »: قال املسيب، أن رسول اهلل  ويف املوطأ، عن سعيد بن
 . أو حنو هذا «المنافقين شهود العشاء والصبح، ال يستطيعونهما

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال : وقال عبد اهلل بن مسعود 
رواه اإلمام أمحد، ومسلم، وأهل السنن إال . مريض أومنافق قد علم نفاقه، 

 . الرتمذي

ألنا أعلم بشراركم من البيطار باخليل، هم الذين ال : وقال أبو الدرداء
رواه اإلمام أمحد يف . يأتون الصالة إال دبرا، وال يسمعون القرآن إال هجرًا

 . ، وأبو نعيم يف احللية(الزهد)

ابن آدم، أي دينك يعز عليك إذا : وقال احلسن البصري رمحه اهلل تعاىل
رواه . تك فهي على اهلل أهونهانت عليك صلوا وإذاهانت عليك صلواتك، 

 (. الزهد)اإلمام أمحد يف 
 وقد ورد الوعيد الشديد ملن يتهاون بالصالة ويؤخرها عن أوقاهتا؛ قال
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َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الَصاَلَة َواتَ بَ ُعوا الَشَهَواِت : اهلل تعاىل
َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلح ا فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن  ِإاَل َمْن تَابَ * َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغًيا 

 [.44-44: مرمي] اْلَجَنَة َواَل ُيْظَلُموَن َشْيئ ا
: قال ابن مسعود، والقاسم بن خميمرة، وإبراهيم، وعمر بن عبد العزيز

 . إضاعتها؛ تأخريها عن وقتها
 هو أن ال يصلي الظهر حىت يأيت العصر، وال: وقال سعيد بن املسيب
 . العصر حىت تغرب الشمس

فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
. وقتها، والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها، وترك وقتها، وترك واجباهتا وأركاهنا

 . انتهى
أمجع العلماء على أن من ترك الصالة عامًدا حىت خيرج : وقال ابن عبد الرب

هلل، وذكر بعضهم أهنا كبرية من الكبائر، وأمجعوا على أن على  وقتها عاص
 . انتهى. العاصي أن يتوب من ذنبه بالندم عليه، واعتقاد ترك العود إليه

 :َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغًيا: وقد اختلف يف معىن قوله
 . عذابًا: فقيل

تسمية مساه الغي ملا كان الغي هو سببه، وذلك ك: قال الراغب األصفهاين
 . انتهى. معناه فسوف يلقون أثر الغي ومثرته: الشيء مبا هو سببه، قيل

َفَسْوَف : -رضي اهلل عنهما-وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس 
 . خسرانا، وهذا قول الضحاك: أي يَ ْلَقْوَن َغيًا

 . شرًا: وقال قتادة
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 . هالًكا: وقيل
 .هنر يف جهنم: وقيل
ر وي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأيب أمامة . واد يف جهنم: وقيل

الباهلي وعائشة وأيب عياض وشفي بن ماتع وعطاء وكعب، وهذا القول جيمع 
األقوال؛ ألن دخول جهنم هو غاية العذاب األليم، وهناية اخلسران املبني، 

 . ومنتهى الشر واهلالك، عياًذا باهلل من ذلك
؛ هنر يف جهنم، بعيد قعره خبيث الغي: قال وهب: قال البغوي يف تفسريه

 . طعمه
الغي؛ واد يف جهنم، وإن أودية : -رضي اهلل عنهما-وقال ابن عباس 

جهنم لتستعيذ من حره، أ عد للزاين املصر عليه، ولشارب اخلمر املدمن عليها، 
وآلكل الربا الذي ال ينزع عنه، وألهل العقوق، ولشاهد الزور، والمرأة أدخلت 

 . اعلى زوجها ولدً 
 . الغي؛ واد يف جهنم يسيل قيًحا ودًما: وقال عطاء
هو واد يف جهنم، أبعدها قعرًا، وأشدها حرًا، فيه بئر تسمى : وقال كعب

 . البهيم، كلما خبت جهنم فتح اهلل تلك البئر فتسعر هبا جهنم
 -رضي اهلل عنها-عن عائشة ( التاريخ الكبري)وذكر البخاري يف : قلت

َغًيا : جهنمهنر يف . 
قال سفيان الثوري، وشعبة، : وقال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

 وحممد بن إسحاق السبيعي، عن أيب عبيدة، عن عبد اهلل بن مسعود 
َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغًيا واد يف جهنم من قيح ودم: قال . 
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وقد رواه احلاكم يف مستدركه، من حديث شعبة، عن أيب إسحاق، : قلت
: قال َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغًيا: يف قوله عز وجل ن أيب عبيدة، عن عبد اهلل ع

ومل  اإلسنادصحيح : قال احلاكم. هنر يف جهنم بعيد القعر، خبيث الطعم
 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

: قال وروى ابن جرير، وحممد بن نصر املروزي، عن أيب أمامة الباهلي 
لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفير جهنم »: اهلل  قال رسول

ما غي : قلت: قال «ما بلغت قعرها خمسين خريف ا، ثم تنتهي إلى غٍي وأثام
بئران في أسفل جهم، يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما »: وأثام؟ قال

َهَواِت َفَسْوَف َأَضاُعوا الَصاَلَة َواتَ بَ ُعوا الشَ اللذان ذكرهما اهلل في كتابه 
 َواَل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق أَثَام ا: ، وقوله في الفرقانيَ ْلَقْوَن َغيًا

 . «[48: الفرقان]

 . انتهى. هذا حديث غريب، ورفعه منكر: قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل

ن وروى حممد بن نصر، والبغوي يف تفسريه، كالمها من طريق عبد اهلل ب
مسعت أبا : املبارك، عن هشيم بن بشري، أخربنا زكريا بن أيب مرمي اخلزاعي قال

إن ما بني شفري جهنم إىل قعرها مسرية سبعني خريفا »: يقول أمامة الباهلي 
فقال « صخرة هتوي، ع ظمها كعشر عشروات مسان: من حجر يهوي، أو قال

ك شيء يا أبا أمامة؟ هل  ت ذل: له موىل لعبد الرمحن بن خالد بن الوليد
 . نعم، غي وأثام: قال

 إن يف جهنم واديًا يسمى: وقال أيوب بن بشري، عن شفي بن ماتع قال
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 . َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغًيا: غيا، يسيل دًما وقيًحا، فهو ملن خلق له، قال تعاىل
واهلل إين ألجد صفة املنافقني يف كتاب اهلل عز وجل؛ : وقال كعب األحبار

ادين اكني للصلوات، لعابني بالكعبات، رق  تر   -يعين اخلمور-ابني للقهوات ر  ش
اكني للجماعات، مث تال هذه اآلية طني يف الغدوات، تر  عن العتمات، مفر  

 َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الَصاَلَة َواتَ بَ ُعوا الَشَهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن
 . َغًيا

* فَ َوْيٌل لِْلُمَصِليَن : يد الشديد للمتهاونني بالصالة قوله تعاىلومن الوع
 . اَلِذيَن ُهْم يُ َراُءونَ * اَلِذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم َساُهوَن 

السهو يف الشيء تركه عن غري علم، : قال أبو السعادات ابن األثري
ْم َعْن َصاَلِتِهْم اَلِذيَن هُ : والسهو عنه تركه مع العلم، ومنه قوله تعاىل

 . انتهى. َساُهونَ 
 َعْن َصاَلِتِهْم َساُهونَ : احلمد هلل الذي قال: وهلذا قال عطاء بن دينار

 . يف صالهتم ساهون: ومل يقل
إن السهو عن الصالة هو إضاعتها مع : وتقرير كالمه رمحه اهلل تعاىل

 َما تَ َعَمَدْت قُ ُلوُبُكمْ  َوَلِكنْ : العلم، وذلك مما يؤاخذ به العبد؛ لقوله تعاىل
 [. 4:األحزاب]

وأما السهو يف الصالة فإمنا يصدر عن غري علم وقصد، وذلك معفو عنه؛ 
: ، ولقوله[4: األحزاب] َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُتْم بِهِ : لقوله تعاىل

رَبَ َنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا [84 : البقرة.] 
  ، عن النيب وثبت يف صحيح مسلم، من حديث أيب هريرة 
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عن  -رضي اهلل عنهما-، ومن حديث ابن عباس «نعم: أن اهلل تعالى قال»
 . «قد فعلت: أن اهلل تعالى قال» النيب 

ويف سنن ابن ماجة، وصحيح ابن حبان، وسنن الدارقطين، ومستدرك 
اهلل  إن»: قال رسول اهلل : قال -اهلل عنهمارضي -احلاكم، عن ابن عباس 

صحيح : قال احلاكم «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
 . على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

وأيًضا فالسهو عن الصالة إمنا يصدر عن نفاق، وقلة رغبة يف العبادة، 
ه يصدر عن النسيان، وهو مما تتقاضاه الطباع البشرية، وأما السهو يف الصالة فإن

إنما أنا »: وقال -صلوات اهلل وسالمه عليه-وقد طرأ على سيد املرسلني مرارًا 
احلديث، وشتان ما بني  «بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني

 . السهوين، واهلل أعلم

املكتوبة ويتهاونون ويف ورود الوعيد خاًصا باللذين يتكاسلون عن الصالة 
هبا دون أهل اخلطأ والنسيان نعمة عظيمة على املؤمنني جيب شكرها، واهلل 

 . املوفق

 : وقد اختلف السلف يف معىن السهو عن الصالة

 . هو تركها بالكلية: فقيل

هم املنافقون، يرتكون الصالة إذا : -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس 
 . حضروا إذاعالنية غابوا عن الناس، ويصلوهنا يف ال

 أخربين أبو صخر أنه سأل حممد بن كعب : وقال حيوة بن شريح
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 . هو تاركها: قال ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم َساُهونَ : القرظي عن قوله
 . ساٍه عنها ال يبايل صلى أم مل يصل: وقال قتادة
 . هو الذي إن صالها صالها رياء، وإن فاتته مل يندم: وقال احلسن

، وأبو العالية، قاله سعد بن أيب وقاص . إضاعة الوقت هو: وقيل
 . ومسروق، وأبو الضحى
: قلت أليب: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قال محاد بن زيد
أينا ال يسهو، أينا  اَلِذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم َساُهونَ : يا أبتاه، أرأيت قول اهلل

 . نه إضاعة الوقتإنه ليس ذاك، ولك: قال! ال حيد  نفسه ؟
وروى احلافظ أبو يعلى املوصلي، وابن جرير، وحممد بن نصر املروزي، 
والبغوي، كلهم من حديث عكرمة بن إبراهيم األزدي، حدثنا عبد امللك بن 

اَلِذيَن ُهْم عن  أنه سأل النيب  عمري، عن مصعب بن سعد، عن أبيه 
قال  «ؤخرون الصالة عن وقتهاهم الذين ي»: قال َعْن َصاَلِتِهْم َساُهونَ 

ضعف البيهقي رفعه، وصحح وقفه، وكذلك : احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل
 . انتهى. احلاكم

 . ال يصلوهنا ملواقيتها، وال يتمون ركوعها وسجودها: وقال أبو العالية
 . غافلون عنها يتهاونون هبا: وقال جماهد

 . يؤخروهنا حىت خيرج الوقت كانوا: وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل
وظاهر اآلية العموم؛ فيدخل يف ذلك من ترك الصالة بالكلية، ومن : قلت

 فرط يف وقتها، ومن تغافل عنها وهتاون هبا، ومن مل يتمها على الوجه
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 . املشروع
: وقد قرر ذلك احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه عند قوله تعاىل

 َِلينَ فَ َوْيٌل لِْلُمص الذين هم من أهل الصالة وقد التزموا هبا، مث هم عنها : قال
ساهون، إما عن فعلها بالكلية، وإما عن فعلها يف الوقت املقدر هلا شرًعا 

آخره دائًما أو  إىلفيخرجها عن وقتها بالكلية، وإما عن وقتها األول فيؤخروهنا 
ه املأمور به، وإما عن اخلشوع غالًبا، وإما عن أدائها بأركاهنا وشروطها على الوج

فيها والتدبر ملعانيها؛ فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكن من اتصف بشيء من 
ذلك قسط من هذه اآلية، ومن اتصف جبميع ذلك فقد مت له نصيبه منها 

 . انتهى. وكمل له النفاق العملي
هو احلزن واهلالك واملشقة من : وأما الويل، فقال أبو موسى املديين

 . ، وكل من وقع يف هلكة دعا بالويلالعذاب
 . اهلالك والدمار، وهي كلمة مشهورة يف اللغة: الويل: وقال ابن كثري

ويل؛ : مسعت أبا عياض يقول: وقال سفيان الثوري، عن زياد بن فياض
 . صديد يف أصل جهنم

 . ت فيه اجلبال ملاعتريّ يف جهنم، لو س   الويل وادٍ : وقال عطاء بن يسار
مام أمحد، والرتمذي، وابن أيب حامت، وابن حبان يف صحيحه، وروى اإل

: قال ، عن رسول اهلل واحلاكم يف مستدركه، عن أيب سعيد اخلدري 
 . «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر سبعين خريف ا قبل أن يبلغ قعره»

صحيح اإلسناد ومل : قال احلاكم «أربعين خريف ا»: ويف رواية بعضهم
 . فقه احلافظ الذهيب يف تلخيصهخيرجاه، ووا
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ومن الوعيد للمتهاونني بالصالة ما جاء يف صحيح البخاري، عن 
: مما يكثر أن يقول ألصحابه كان رسول اهلل : قال مسرة بن جندب 

فيقص عليه من شاء اهلل أن : قال «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟»
ان، وإنهما إنه أتاني الليلة آتي»: يقص، وأنه قال لنا ذات غداة

انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على : ابتعثاني، وإنهما قاال لي
رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة 
لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر ههنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فال 
 يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما

قاال : ما هذان؟ قال! سبحان اهلل: قلت لهما: فعل المرة األولى، قال
أما الرجل األول الذي أتيت  -فذكر احلديث بطوله وفيه-انطلق : لي

عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
 . «الصالة المكتوبة

: وفيه بالنيب حديث اإلسراء  وروى ابن جرير وغريه، عن أيب هريرة 
ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما  »

: ما هؤالء يا جبريل؟ قال: كانت، وال يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال
 . «هؤالء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصالة المكتوبة

ومن الوعيد أيضا للمتهاونني بالصالة ما رواه اإلمام أمحد، وابنه عبد اهلل، 
عن عبد اهلل ( الشريعة)رباين، وابن حبان يف صحيحه، واآلجري يف كتاب والط

أنه ذكر الصالة يوًما  عن النيب  -رضي اهلل عنهما-بن عمرو بن العاص 
 َمن حافظ عليها كانت له نور ا وبرهان ا ونجاة يوم القيامة، وَمن »: فقال
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يأتي يوم القيامة مع لم يحافظ عليها لم تكن له نور ا وال برهان ا وال نجاة، و 
 . «قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

إمنا خص هؤالء األربعة بالذكر؛ ألهنم من : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
رؤوس الكفرة، وفيه نكتة بديعة؛ وهو أن تارك احملافظة على الصالة إما أن 

مع قارون،  رياسته أو جتارته، فمن شغله عنها ماله فهو أويشغله ماله أو ملكه 
غريها  أوومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسة من وزارة 

 . انتهى. فهو مع هامان، ومن شغله عنها جتارته فهو مع أيب بن خلف

وروى مالك، وأمحد، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان يف صحيحه، 
ول اهلل مسعت رس: قال واحلاكم يف مستدركه، عن عبادة بن الصامت 

 خمس صلوات كتبهن اهلل على العباد، فمن جاء بهن لم »: يقول
يضيع منهن شيئا استخفاف ا بحقهن كان له عند اهلل عهد أن يدخله 
الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اهلل عهد، إن شاء عذبه، وإن 

 . «شاء أدخله الجنة

أشهد أين مسعت  :قال ورواه اإلمام أمحد أيًضا، وأبو داود، عن عبادة 
خمس صلوات افترضهن اهلل عز وجل على عباده، »: يقول رسول اهلل 

من أحسن وضوءهن، وصالهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن 
وخشوعهن كان له عند اهلل عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند 

 . «اهلل عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

 قال رسول اهلل : قال ماجة عن أيب قتادة وروى أبو داود أيًضا، وابن 
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 :«إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت : قال اهلل عز وجل
ا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم  عندي عهد 

 . «يحافظ عليهن فال عهد له عندي
: عماله إىلكتب   أن عمر بن اخلطاب ( املوطأ)وروى اإلمام مالك يف 

هم أموركم عندي الصالة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن إن أ
 . ضيعها فهو ملا سواها أضيع

يعين ابن -كتب عمر : وروى أبو نعيم يف احللية، من طريق األوزاعي قال
اجتنبوا االشتغال عند حضرة الصالة، فمن أضاعها : عماله إىل -عبد العزيز

 . يًعاأشد تضي اإلسالمفهو ملا سواها من شعائر 
-، واملسند، والسنن، عن عبد اهلل بن عمر (املوطأ)ويف الصحيحني، و

الذي تفوته صالة العصر كأنما »: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما
 . «ُوتر أهله وماله

 ويف مسند اإلمام الشافعي بإسناد صحيح، عن نوفل بن معاوية الديلي 
 . «عصر فكأنما وتر أهله ومالهمن فاتته صالة ال»: قال رسول اهلل : قال

؛ وترت الرجل إذا قتلت يَِترَُكْم َأْعَماَلُكمْ : قال البخاري رمحه اهلل تعاىل
 . له قتيالً، أو أخذت له ماالً 

 . انتزع منه أهله وماله: معناه: وذكر النووي عن مالك رمحه اهلل أنه قال
لب فبقي وترا فردا أي نقص أو س: معىن وتر: وقال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل

. فليكن حذره من فوهتا كحذره من ذهاب أهله وماله: بال أهل وال مال، يريد
 . انتهى
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وتقدم كالم ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف هذا املعىن مع األحاديث يف حكم 
 . تارك الصالة

وروى الرتمذي، وابن أيب حامت، والدارقطين، واحلاكم يف مستدركه، عن ابن 
من جمع بين الصالة من »: أنه قال عن النيب  -ي اهلل عنهمارض-عباس 

 . «غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر

قرئ علينا كتاب : وروى ابن أيب حامت أيضا، عن أيب قتادة العدوي قال
من الكبائر مجع بني الصالتني؛ يعين من غري عذر، والفرار من : عمر 

 . الزحف، والنهبة

 -رضي اهلل عنهما-وابن ماجة، عن عبد اهلل بن عمرو  وروى أبو داود،
ثالثة ال تقبل لهم صالة؛ الرجل يؤم القوم وهم له  »: قال رسول اهلل : قال

كارهون، والرجل ال يأتي الصالة إال دبار ا ؛يعني بعدما يفوته الوقت، ومن 
 . «اعتبد محرر ا

 سيما يف صالة وما أكثر من ال يأيت الصالة إال دبارًا يف زماننا، وال
الفجر، فإن كثريًا من املتهاونني بالصالة ال يصلوهنا إال بعد ارتفاع الشمس، 

أثقل الصالة على المنافقين صالة »: وهذا آية النفاق؛ لقول النيب 
 . احلديث« ...العشاء، وصالة الفجر

وقد تقدم يف حكم تارك الصالة ما ذكره ابن حزم، واحلافظ عبد احلق 
أن من ترك صالة : عن مجلة من الصحابة، ومجع من األئمة بعدهماإلشبيلي، 

 فرض واحدة متعمًدا حىت خيرج وقتها فهو كافر، وال يبعد أن يكون 
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هؤالء الذين يعتادون النوم عن صالة الصبح حىت تطلع الشمس من املتعمدين 
 . للتأخري، فيدخلون يف حكم املرتدين، واهلل أعلم

، وجامع الرتمذي، عن جندب بن عبد اهلل بن ويف املسند، وصحيح مسلم
من صلى الصبح فهو في ذمة اهلل، فال »: قال رسول اهلل : قال سفيان 

يطلبنكم اهلل من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه 
 . هذا لفظ مسلم «على وجهه في نار جهنم

ال تخفروا اهلل من صلى الصبح فهو في ذمة اهلل، ف»: ولفظ الرتمذي
 . «في ذمته

 أن النيب  -رضي اهلل عنهما-ويف مسند اإلمام أمحد، عن ابن عمر 
من صلى صالة الصبح فله ذمة اهلل، فال تخفروا اهلل ذمته، فإنه من »: قال

 . «أخفر ذمته طلبه اهلل حتى يكبه على وجهه

: قال رسول اهلل : قال بكر الصديق  أيبويف سنن ابن ماجة، عن 
من صلى الصبح فهو في ذمة اهلل، فال تخفروا اهلل في عهده، فمن قتله »

 . «طلبه اهلل حتى يكبه في النار على وجهه

من صلى الصبح »: قال عن النيب  وله أيضا عن مسرة بن جندب 
 . «فهو في ذمة اهلل عز وجل

من صلى الغداة فهو في ذمة »: ورواه اإلمام أمحد يف مسنده ولفظه قال
 . «، فال تخفروا اهلل تبارك وتعالى في ذمتهاهلل

 من »: قال ، عن النيب ويف جامع الرتمذي، عن أيب هريرة 
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قال  «صلى الصبح فهو في ذمة اهلل، فال يتبعنكم اهلل بشيء من ذمته
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويف الباب عن جندب، : الرتمذي

 . وابن عمر رضي اهلل عنهم

حاديث على أن من هتاون بصالة الفجر وأخرها عن وقتها فدلت هذه األ
فليست له ذمة اهلل، وهذا يشعر خبروجه من اإلسالم؛ ألن كل مسلم له ذمة اهلل 

قال رسول اهلل : قال كما يف احلديث الصحيح عن أنس   وذمة رسوله 
 :« من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم؛

 . رواه البخاري «ة اهلل وذمة رسوله، فال تخفروا اهلل في ذمتهالذي له ذم

: ويف احلديث اآلخر «ليس في النوم تفريط»: قال إن النيب : فإن قيل
فدل هذا على أن  «النائم حتى يستيقظ -وذكر منهم-رفع القلم عن ثالثة »

 . النائم عن صالة الصبح وغريها ال يأمث، وال يؤاخذ به

حجة ألهل الكسل، والتهاون  -حبمد اهلل تعاىل- ليس يف هذا: قيل
 : بالصالة، وبيان ذلك من وجهني

أن النائم ال خيلو إما أن يكون من أهل احملافظة على الصالة  :أحدهما
 . واالهتمام هبا، وإيثارها على النوم وغريه من أغراض النفس وشهواهتا

 . ع ألوقتهاوإما أن يكون من أهل السهو عنها والتهاون هبا والتضيي

فالقسم األول إذا غلب أحدهم النوم عنها يف بعض األحيان ومل يكن 
 عنده من يوقظه فهو معذور وليس يف نومه تفريط، والدليل على هذا ما
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يف بعض أسفارهم من  -رضي اهلل عنهم-وأصحابه  جرى على النيب 
ن أمر بالاًل أ النوم عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس، وكان النيب 

فزع  يكأل هلم الليل ويوقظهم للصالة، فغلبه النوم، ويف القصة أن النيب 
قد : حني استيقظ وكذلك أصحابه قاموا فزعني، وقال بعضهم لبعضهم

إنه ال تفريط في النوم، إنما التفريط »: فرطنا يف صالتنا، فقال النيب 
 . «في اليقظة

ب أحدهم النوم عن وهكذا حال أتباعهم احملافظني على الصالة إذا غل
صالته قام فزًعا مغتًما حزيًنا على فوات الوقت، يرى أن نومه عن الصالة 
مصيبة من املصائب، وهذا خبالف حال أهل الكسل واإلضاعة والتهاون 
بالصالة، فإهنم يغضبون إذا أوقظوا للصالة يف وقتها، ويشق ذلك عليهم، 

والديه إذا أيقظاه،  ويكرهونه أشد الكراهة، ورمبا كلح أحدهم يف وجه
التهاون : وواجههما بالقول السيء، فيجمع بني جرمني عظيمني؛ أحدمها

عقوق الوالدين، ويشتم غري والديه، ويسبهم ويزجرهم : بالصالة، وثانيهما
الصالة إذا أ وقظ هلا، بل  إىلعن التعرض إليقاظه، وقّل أن يقوم أحدهم 
مل  إذان النوم، وهذا الضرب يعود إىل مضجعه حىت تشبع نفسه اخلبيثة م

خيش أحدهم من التأديب على التخلف عن الصالة مل يقم إليها يف الوقت 
إال نادًرا، وال سيما يف صالة الصبح، ومن كانت هذه حاله فال شك أنه 
مفرط يف حال يقظته ونومه، وكيف ال يكون مفرطًا من مي ضي أكثر ليله يف 

والعكوف يف البطالة والقيل والقال  أوه، يف أشغال دنيا غري  أوأشغال دنياه، 
على املالهي وما يصد عن ذكر اهلل وعن الصالة، فإذا أقبل وقت الصالة نام 
 ومل يبال هبا، وهذا هو التفريط بعينه، والدليل على أن هؤالء  

 



 

 443 

أثقل الصالة على المنافقين »: غري معذورين بنومهم عن الصالة قول النيب 
الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبو ا، ولقد صالة العشاء وصالة 

هممُت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر رجال فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي 
قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم  إلىبرجال معهم حزم من حطب 

 احلديث، فلو كان للمتهاون بالصالة أدىن عذر لعذرهم النيب  «بيوتهم بالنار
 . بتحريق بيوهتم عليهم ومل يهم

كان يكره النوم قبل العشاء اآلخرة، واحلديث   أن النيب : الوجه الثاني
بعدها، وينهى عنه، كما يف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن األربع، 

كان يكره النوم قبلها »: أن النيب  من حديث أيب برزة األسلمي 
 . «واحلديث بعدها

حدثنا : باب النهي عن السمر بعد العشاء: نهوقال أبو داود يف سن
: قال حدثين أبو املنهال، عن أيب برزة : مسدد، أخربنا حييي، عن عوف قال

 . إسناده صحيح« ينهى عن النوم قبلها، واحلديث بعدها كان رسول اهلل »
وقد خرج البخاري رمحه اهلل تعاىل هبذا اإلسناد بعينه حديث أيب برزة 

 . ما يكره من السمر بعد العشاءمطوالً يف باب 
وقد رواه اإلمام أمحد، عن وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن أيب املنهال، 

« عن النوم قبلها واحلديث بعدها هنى رسول اهلل »: قال عن أيب برزة 
 . إسناده صحيح على شرط الشيخني

ي، ورواه الطرباين يف معجمه الصغري، من طريق سوار بن عبد اهلل القاض
 هنى عن»: أن النيب  عن أيب املنهال، عن أيب برزة األسلمي 
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 . «النوم قبل العشاء واحلديث بعدها
وروى الطرباين يف معجمه الكبري، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن 

 . «هنى عن النوم قبل العشاء، وعن احلديث بعدها» رسول اهلل 
قبل صالة العشاء، وعن  باب النهي عن النوم: وقال ابن ماجة يف سننه

 . احلديث بعدها، ساق فيه ثالثة أحاديث
يكره النوم قبلها  كان رسول اهلل »: قال حديث أيب برزة : أحدها

 . «واحلديث بعدها
قبل  ما نام رسول اهلل »: قالت -رضي اهلل عنها-عن عائشة : وثانيها

 . «العشاء وال مسر بعدها
حدثنا عطاء بن السائب، عن شقيق،  من طريق حممد بن فضيل،: وثالثها

السمر بعد  جدب لنا رسول اهلل »: قال عن عبد اهلل بن مسعود 
 . يعين زجرنا، إسناده كلهم ثقات: قال ابن ماجة« العشاء

وقد رواه اإلمام أمحد، من طريق خالد بن عبد اهلل، عن عطاء بن السائب، 
جدب إلينا رسول اهلل »: قال عن شقيق بن سلمة، عن عبد اهلل بن مسعود 

 يقول عابه وذمه« جدب إلينا»معىن : قال خالد« السمر بعد العشاء . 
ورواه اإلمام أمحد أيًضا، عن وكيع، عن أبيه، عن عطاء، عن أيب وائل، 

 . «جيدب لنا السمر بعد العشاء كان رسول اهلل »: قال عن عبد اهلل 
ال »: قال رسول اهلل  :قال وروى اإلمام أمحد أيضا، عن عبد اهلل 

مصل أو : إال ألحد رجلين -يعني العشاء اآلخرة-سمر بعد الصالة 
 يعلى، والطرباين، وأبو نعيم يف احللية، وذكر الرتمذي أبوورواه  «مسافر
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 . يف جامعة تعليًقا
-، من حديث عائشة (األحكام)وروى احلافظ ضياء الدين املقدسي يف 

 أومسافر،  أومصل، : سمر إال الثالثة ال»: مرفوًعا -رضي اهلل عنها
 . «عروس

كان   أن عمر بن اخلطاب ( فتح الباري)وذكر احلافظ ابن حجر يف 
 ! أمسرًا أول الليل ونوًما آخره؟: يضرب الناس على ذلك ويقول

وسبب كراهة النوم قبلها أنه : قال العلماء: قال النووي رمحه اهلل تعاىل
النوم، أو لفوات وقتها املختار واألفضل، ولئال  يعرضها لفوات وقتها باستغراق

يتساهل الناس يف ذلك فيناموا عن صالهتا مجاعة، وسبب كراهة احلديث بعدها 
الذكر فيه، أو عن  أوالسهر، وخياف منه غلبة النوم عن قيام الليل  إىلأنه يؤدي 

 . انتهى. صالة الصبح يف وقتها اجلائز أو يف وقتها املختار أو األفضل
وإذا تقرر أن علة النهي عن السمر بعد العشاء اآلخرة كونه مظنة لرتك 
قيام الليل، وتفويت صالة الفجر عن وقتها، فال ريب أن مرتكب النهي من غري 
عذر شرعي ال يكون معذورًا بنومه عن الصالة؛ ألن مسره معصية، ونومه عن 

 . الصالة تفريط ظاهر، واهلل أعلم
 -رضي اهلل عنهما-ن يسمر هو وأبو بكر وعمر كا  إن النيب : فإن قيل

يف األمر من أمور املسلمني، وكان يتحد  مع أهله بعد العشاء اآلخرة؛ فدل 
 . على أن يف األمر سعة

 التوسع يف هذا مقيد مبا قام الدليل على جوازه، وما عداه يبقى: قيل
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مع خاصته يف  على أصل العموم يف النهي والكراهة؛ فمن اجلائز مسر ويل األمر
كان رسول اهلل »: قال األمر من أمور املسلمني حلديث عمر بن اخلطاب 

 رواه اإلمام « يسمر مع أيب بكر يف األمر من أمور املسلمني، وأنا معهما
ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو، : حديث حسن، قال: أمحد، والرتمذي وقال

 . وأوس بن حذيفة، وعمران بن حصني

ادثة الرجل أهله قلياًل قبل أن يرقد؛ ملا يف الصحيحني من ويف ذلك حم
 د  مع أهله ساعة مث » أن النيب  -رضي اهلل عنهما-حديث ابن عباس 

 . «رقد

ومن ذلك تقدمي الق رى للضيف، وحمادثته قلياًل؛ لقصة أيب بكر الصديق 
  بكر رضي  أيبمع أضيافة؛ وهي يف الصحيحني من حديث عبد الرمحن بن
 .  عنهمااهلل

ومن ذلك تعلم العلوم الشرعية وتعليمها واملذاكرة فيها؛ حلديث أنس، 
بعد العشاء اآلخرة  يف خطبة النيب  -رضي اهلل عنهم-وعبد اهلل بن عمر 
 . ومها يف الصحيحني

ومن ذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ملا روي عن أمري املؤمنني 
رواه اإلمام . من الليل فيطوف باملدينةأنه كان خيرج  عمر بن اخلطاب 

 . مالك، وابن إسحاق يف السرية

اختلف أهل العلم من أصحاب : قال أبو عيسى الرتمذي رمحه اهلل تعاىل
والتابعني ومن بعدهم يف السمر بعد العشاء اآلخرة؛ فكره قوم منهم  النيب 

 كان يف معىن العلم،   إذاالسمر بعد صالة العشاء، ورخص بعضهم 
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 . وما البد منه من احلوائج، وأكثر األحاديث على الرخصة؛ يعين فيما ذكر

اتفق العلماء على كراهة احلديث بعدها، إال ما كان يف : وقال النووي
 . خري

باب كراهة احلديث بعد العشاء اآلخرة، واملراد : وقال يف رياض الصاحلني
وتركه سواء، فأما  به احلديث الذي يكون مباًحا يف غري هذا الوقت وفعله

احلديث احملرم أو املكروه يف غري هذا الوقت فهو يف هذا الوقت أشد  رميًا 
وكراهة، وأما احلديث يف اخلري كمذاكرة العلم، وحكايات الصاحلني، ومكارم 
األخالق، واحلديث مع الضيف، ومع طالب حاجة وحنو ذلك، فال كراهة فيه 

 . انتهى. رض ال كراهة فيهبل هو مستحب، وكذا احلديث لعذر وعا

يفعله هو  تقرر هذا فينبغي أن يراعى يف السمر اجلائز ما كان النيب  إذا
وأصحابه رضي اهلل عنهم، فإهنم مل يكونوا يتخذون السمر عادة مستمرة كما 
يفعله أهل الغفلة والبطالة وأهل اجلشع واحلرص على مجع املال، وإمنا كانوا 

ني بقدر احلاجة الالزمة، ومل يكونوا يسمرون مسرًا يسمرون يف احلني بعد احل
طوياًل يفوت عليه بسببه شيء من قيام الليل؛ فضاًل أن يضيعوا صالة الصبح 

أن ترتفع الشمس كما يفعله كثري من السمار يف هذه األزمان،  إىلويؤخروها 
 . فاهلل املستعان

رمة، فبعضهم ومما ال ريب يف  رميه مسر كثري من الناس على األمور احمل
على الوقيعة يف املسلمني بالبهتان والغيبة، والسب والسخرية واالستهزاء، وما يف 

 . معىن ذلك من انتهاك األعراض احملرمة ظلًما وعدوانًا
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وبعضهم على اللعب باجلنجفة واملقامرة هبا، وكذلك اللعب بالكريم وحنوه، 
من امليسر، وبعضهم يعكف  وبعضهم على اللعب بالكرة واملقامرة هبا والقمار

الغناء وأصوات النساء ونغماهتن،  إىلأكثره يستمع  أوعلى الراديو طول ليله 
االستهزاء بالقرآن والرتجيع به كما يرجع بالغناء  إىل أووأنواع املزامري واملعازف، 
الفسوق والعصيان  إىلأنواع اخلالعة واجملون وما يدعو  إىلوالرهبانية والنوح، أو 

األضاحيك املهزولة والقصص واألحاديث  إىل أوكاب اإلمث والفجور، وارت
املكذوبة، وقيل وقال وزعموا، وغري ذلك من املنكرات اليت مدارها على الصد 
عن سبيل اهلل، وبعضهم يسمر الليل كله أو أكثره عند السينما ليشاهد ما فيها 

الصد عن ذكر اهلل  من التخييالت السحرية اليت هي أعظم من اخلمر وامليسر يف
غري ذلك من أنواع احملرمات اليت يسمر عليها أهل الغفلة  إىلوعن الصالة، 

والبطالة، ويضيعون من أجلها الصالة املكتوبة ورمبا تركوها بالكلية، فاهلل 
املستعان على زمان كثرت فيه الفنت، وفشت فيه املنكرات وظهرت، وضعف فيه 

املنكر، واشتدت غربة اإلسالم واإلميان، فإنا جانب األمر باملعروف والنهي عن 
 .هلل وإنا إليه راجعون



 

 444 

 فصل

وكما أنه ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها من غري عذر؛ فكذلك تقدميها 
على الوقت ال جيوز؛ ألن دخول الوقت شرط من شروط الصالة، فال تصح 

َلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاب ا ِإَن الَصاَلَة َكاَنْت عَ : الصالة بدونه؛ لقول اهلل تعاىل
 . مفروضا يف األوقات: أي َمْوُقوت ا

إن للصالة وقًتا كوقت : -رضي اهلل عنهم-قال ابن مسعود، وابن عباس 
 . احلج

وكذا روي عن جماهد، وسامل بن عبد اهلل، وعلي بن : قال ابن كثري
 . تهىان. احلسني، وحممد بن علي، واحلسن، ومقاتل، والسدي، وعطية العويف

وكما أنه ال جيوز احلج قبل وقته، وال صيام رمضان قبل دخول شهره، 
فكذلك الصالة املفروضة ال جتوز قبل دخول وقتها، ومن صلى قبل الوقت 
فال صالة له سوى من جيوز له اجلمع بني الظهرين وبني العشاءين؛ ألن وقيت 

صر مع الظهر، اجملموعتني يصري يف حقه كالوقت الواحد فيجوز له تقدمي الع
وتقدمي العشاء مع املغرب إذا كان التقدمي أرفق به، كما جيوز تأخري الظهر مع 

كان التأخري أرفق به، وأما تقدمي الفجر   إذاالعصر، وتأخري املغرب مع العشاء 
والظهر واملغرب على أوقاهتن فال جيوز مطلًقا ال ملعذور وال لغري معذور، وإذا 

واقعون يف تقدمي الصالة على وقتها؛ وال سيما  عرف هذا فكثري من اجلهال
النساء، فقد ذكر لنا أن كثريًا منهن يصلني الفجر قبل طلوع الفجر، ورمبا 
 صلى بعضهن العشاء قبل غيبوبة
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من أئمة املساجد -الشفق من غري عذر، وذكر لنا أيًضا عن كثري من اجلهال 
بعضهم أهنم يصلون أهنم يصلون الفجر قبل طلوع الفجر، وعن  -وغريهم

العشاء يف رمضان قبل غيبوبة الشفق؛ حرصا على تعجيل الفراغ من صالة 
الرتاويح، وكل هذا جهل وضالل جيب على كل عامل به إنكاره حبسب قدرته، 
وتعليم الواقعني فيه مبا جيب عليهم من انتظار دخول الوقت، وأن من صلى قبل 

 . الصالة، واهلل املوفق دخوله فال صالة له؛ لرتكه شرطًا من شروط
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 فصل

وكثري من املصلني ينقرون الصالة، وال يتمون ركوعها وال سجودها، وال 
يطمئنون فيما سوى ذلك من أفعاهلا، وهذا عني االستخفاف حبق الصالة 
واالستهانة بشأهنا، وفاعل ذلك من أسوأ الناس سرقة؛ ملا روى اإلمام مالك يف 

ما ترون في »: قال أن رسول اهلل  نصاري موطئه، عن النعمان بن مرة األ
اهلل ورسوله أعلم، : وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا «الشارب والسارق والزاني؟

 «هن فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صالته»: قال
 «ال يتم ركوعها وال سجودها»: وكيف يسرق صالته يا رسول اهلل؟ قال: قالوا

إن وجه دينكم الصالة، فزينوا وجه دينكم : كان عمر يقولو : قال النعمان
 . باخلشوع

 . وقد رواه اإلمام الشافعي يف مسنده من طريق مالك خمتصرًا

، أن رسول وروى اإلمام أمحد، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب قتادة 
وكيف يسرق : قيل «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته»: قال اهلل 

 «وال خشوعها»: زاد أمحد «ال يتم ركوعها، وال سجودها»: لمن صالته؟ قا
صحيح على شرط الشيخني ومل : قال احلاكم «وال القراءة فيها »: ويف رواية له

 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

مثل حديث  عن النيب  من حديث أيب هريرة  أيضاوروى احلاكم 
 .ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه صحيح ومل خيرجاه،: أيب قتادة، وقال
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 وألمحد وأيب داود الطيالسي وأيب يعلى، من حديث أيب سعيد اخلدري 
 . حنوه عن النيب 

 . رواه الطرباين. حنو ذلك أيًضا عن النيب  وعن عبد اهلل بن مغفل 

متعارًفا وغري متعارٍف، وهو ما : جعل جنس السرقة نوعني: قال الطييب  
مأنينة واخلشوع، مث جعل غري املتعارف أسوأ من املتعارف، ينقص من الط

ووجه كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغري قد ينتفع به يف الدنيا، 
ويستحل صاحبه، أو حي  د فينجو من عذاب اآلخرة، خبالف هذا، فإنه سرق 

 . انتهى. حق نفسه من الثواب، وأبدل له منه العقاب يف الع قىب

إن سارق الصالة سارق دين، فكان أسوأ من سارق الدنيا، : ويقال أيضا
والصالة عماد الدين وركنه األعظم بعد الشهادتني، فال ريب أن السرقة منها 

 . أسوأ وأقبح من سرقة األموال

إن السارق قد استهان باملسروق منه، حيث أقدم على : ويقال أيًضا
ىل، فالسرقة منها أسوأ من االنتقاص من حقه، والصالة من أعظم حقوق اهلل تعا

السرقة من حقوق اآلدميني، وقد روى عبد الرزاق يف جامعه، وأبو يعلى املوصلي 
قال : قال يف مسنده، والبيهقي يف شعب اإلميان، عن عبد اهلل بن مسعود 

من أحسن الصالة حيث يراه الناس ثم أساءها حيث يخلو »: رسول اهلل 
  .«فتلك استهانة استهان بها ربه

 أكثر ما يفسد صالة العامة هتاوهنم بعلم الطمأنينة،: وقال بعض العلماء
والعمل هبا يف أركان الصالة، وأصلها سكون على عمل الركن من ركوع أو  
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 . سجود أو جلوس زمنا ما

: قال وقد جاء بيان الطمأنينة الواجبة يف حديث رفاعة بن رافع : قلت
ألحد من الناس حتى يتوضأ فيضع  إنه ال تتم صالة»: قال رسول اهلل 

ثم يكبر، ويحمد اهلل عز وجل ويثني عليه، ويقرأ  -يعين مواضعه-الوضوء 
بما شاء من القرآن، ثم يقول، اهلل أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم 

اهلل أكبر، ثم : سمع اهلل لمن حمده حتى يستوي قائم ا ثم يقول: يقول
اهلل أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي : وليسجد حتى تطمئن مفاصلة، ثم يق

اهلل أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه : قاعدا، ثم يقول
رواه الشافعي، وأمحد، وأبو داود  «فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صالته

حديث : وهذا لفظه، والرتمذي، والنسائي، وصححه ابن حبان، وقال الرتمذي
على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : حسن، وصححه احلاكم وقال

 . الذهيب يف تلخيصه

: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، وربما قال»: ويف رواية أليب داود
ا  جبهته من األرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعد 

 . فوصف الصالة هكذا أربع ركعات حىت فرغ «على مقعده ويقيم صلبه

وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، »: هويف رواية ل
إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك : وقال

 . «اليسرى

 فإذا جلست في وسط الصالة فاطمئن وافترش فخذك»: ويف رواية له
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 . «اليسرى، ثم تشهد

فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، »: ويف رواية للشافعي، وأمحد
د ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع وامد

مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك  إلىالعظام 
 . «فاعتمد على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة

فإذا فعلت ذلك فقد تمت صالتك، وإن انتقصت منه »: ويف رواية
 . «شيئ ا فقد انتقصت من صالتك

ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم »: رواية النسائي ويف
سمع اهلل لمن حمده، ثم يستوي قائم ا حتى يقيم صلبه، ثم يكبر : يقول

جبهته حتى تطمئن مفاصله  -وقد مسعته يقول-ويسجد حتى يمكن وجهه 
ا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم  وتسترخي، ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعد 

يسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم يكبر ف
 . «صالته

 ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن األربع، عن أيب هريرة 
ثال   «ارجع فصل فإنك لم تصل»: قال للمسيء يف صالته أن النيب 

 مرات، مث علمه الصالة، وبني  له الطمأنينة بنحو ما يف حديث رفاعة بن رافع،
 . ففيه دليل على أن من ترك الطمأنينة فصالته فاسدة
: قال رسول اهلل : قال ويف املسند، والسنن، عن ابن مسعود البدري 

  «ال تجزي صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود»
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 . حديث حسن صحيح: قال الرتمذي
 . إسناده ثابت صحيح: ورواه الدارقطين يف سننه وقال

ويف الباب عن علي بن شيبان، وأنس، وأيب هريرة، ورفاعة : لرتمذيقال ا
 . الزرقي

فقد سبق  -رضي اهلل عنهما-أما حديث أيب هريرة، وحديث رفاعة : قلت
 . ذكرمها

فرواه اإلمام أمحد يف مسنده، وابن ماجة  وأما حديث علي بن شيبان 
حىت قدمنا على خرجنا : يف سننه، وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما قال

رجل ال يقيم صلبه  إىلفبايعناه وصلينا خلفه، فلمح مبؤخر عينيه  رسول اهلل 
يا معشر المسلمين، »: قال يف الركوع والسجود، فلما انصرف رسول اهلل 

 . «إنه ال صالة لمن ال يقيم صلبه في الركوع والسجود
 اهلل  خرج رسول: فرواه الطرباين يف الصغري قال وأما حديث أنس 

ال »: فرأى يف املسجد رجاًل ال يتم ركوعه وال سجوده، فقال رسول اهلل 
 . «تقبل صالة رجل ال يتم الركوع والسجود

ال تجزي صالة »: قال رسول اهلل : قال ويف الباب أيضا عن جابر 
 . رواه البيهقي يف سننه «ال يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود

ث النص على فساد صالة من ال يقيم ظهره بعد الركوع ففي هذه األحادي
 . والسجود

 والعمل على هذا عند أهل العلم : قال أبو عيسى الرتمذي رمحه اهلل تعاىل
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ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه يف الركوع  من أصحاب النيب 
 . والسجود

لسجود من ال يقيم صلبه يف الركوع وا: وقال الشافعي، وأمحد، وإسحاق
ال تجزي صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه »: فصالته فاسدة؛ حلديث النيب 

 . انتهى. «في الركوع والسجود

 إلىال ينظر اهلل »: قال رسول اهلل : قال ويف املسند، عن أيب هريرة 
 . «صالة رجل ال يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده

: ال رسول اهلل ق: قال ويف املسند أيضا، عن طلق بن علي احلنفي 
ال ينظر اهلل عز وجل إلى صالة عبد ال يقيم فيها صلبه بين ركوعها »

 «وسجودها

ال »: قال أن رسول اهلل  ويف املسند أيًضا، عن علي بن شيبان 
 . «رجل ال يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده إلىينظر اهلل عز وجل 

إن »جاء احلديث  (:الصالة)وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
يتم الركوع »: وكيف ذلك؟ قال: قيل «!الرجل يصلي ستين سنة وما له صالة

 . «وال يتم السجود، ويتم السجود وال يتم الركوع

أنه بينما حيد  أصحابه إذ قطع  وجاء احلديث عن ابن مسعود 
إين أرى عجًبا؛ : ما لك يا أبا عبد الرمحن قطعت حديثك؟ قال: حديثه فقالوا

ى رجلني، أما أحدمها فال ينظر اهلل إليه، وأما اآلخر فال يقبل اهلل صالته، أر 
 أما الذي ال ينظر اهلل إليه فذلك الذي : م ن مها؟ قال: قالوا
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ميشي خيتال يف مشيته، وأما الذي ال يتقبل اهلل صالته فذلك الذي يصلي وال 
 . يتم ركوعه وال سجوده

والوعيد الشديد على فعله؛ ففي  وقد ورد النهي عن النقر يف الصالة
عن ثال ؛ عن  هناين رسول اهلل »: قال املسند من حديث أيب هريرة 

 . «نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب

وروى اإلمام أمحد أيضا، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، واحلاكم يف 
عن نقرة  هنى رسول هلل »: قال مستدركه، عن عبد الرمحن بن شبل 

« الغراب، وافرتاش السبع، وأن يوطن الرجل املكان يف املسجد كما يوطن البعري
 . صحيح ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: قال احلاكم

عن  هنى رسول اهلل : قال وروى رزين، عن عبد الرمحن بن عوف 
: قال «ينقر نقر الغراب ليس لنا مثل السوء، ليس منا من»: النقر فقال

 . «وهنى عن افرتاش السبع»

وروى البخاري يف تارخيه، وأبو يعلى، والطرباين، وابن خزمية يف 
رأى رجاًل ال يتم  صحيحه، عن أيب عبد اهلل األشعري أن رسول اهلل 

لو مات ! ترون هذا»: ركوعه، وينقر يف سجوده وهو يصلي فقال 
 «صالته كما ينقر الغراب الدم ؛ ينقرمات على غير ملة محمد 

إنما مثل الذي ال يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل »: مث قال 
قال أبو صاحل  «الجائع يأكل التمرة والتمرتين، ال يغنيان عنه شيئ ا

أمراء : ثك هبذا احلديث؟ قالمن حدّ : فقلت أليب عبد اهلل: شعرياأل
 رحبيلاألجناد؛ خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وش
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 . ابن حسنة، ويزيد بن أيب سفيان، كل هؤالء مسعه من النيب 

أنه رأى  ويف صحيح البخاري، من حديث أيب وائل، عن حذيفة 
! ما صليت: رجال ال يتم ركوعه وال سجوده، فلما قضى صالته قال له حذيفة

 . على غري سنة حممد  ولو مت مت  : وأحسبه قال: قال

رأى : ن حديث األعمش، عن زيد بن وهب قال، مأيضاورواه البخاري 
ولو مت مت على غري ! ما صليت: حذيفة رجاًل ال يتم الركوع والسجود فقال

 . الفطرة اليت فطر اهلل حممًدا 

ورواه النسائي، من حديث طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، عن 
منذ كم تصلي هذه : أنه رأي رجال يصلي فطفف، فقال له حذيفة حذيفة 

ما صليت منذ أربعني سنة، ولو مت : منذ أربعني سنة، قال: لصالة؟ قالا
إن الرجل : ، مث قالوأنت تصلي هذه الصالة مت على غري فطرة حممد 

 . ليخفف ويتم وحيسن

هو نظري قوله « ما صليت»: قوله(: فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
 على وجوب الطمأنينة واستدل به : ، قال«فإنك مل تصل»: للمسيء صالته

 . انتهى. يف الركوع والسجود، وعلى أن اإلخالل هبا مبطل للصالة

على غري »: ويف الرواية األ خرى« على غري الفطرة متّ  لو مت  »: وأما قوله
 . فكالمها املراد به هنا الدين والشريعة« السنة

اد به وليس املر : العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه أبو اإلسالمقال شيخ 
 فعل املستحبات، فإن هذا ال يوجب هذا الذم والتهديد، فال يكاد
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من املستحبات، وألن لفظ الفطرة والسنة  أحد ميوت على كل ما فعله النيب 
يف كالمهم هو الدين والشريعة، وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ 

إن اهلل »: له السنة يراد به ما ليس بفرض؛ إذ قد يراد هبا ذلك كما يف قو 
فهي تتناول ما سنه من  «فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه

 . انتهى. الواجبات، أعظم مما سنه من التطوعات

إن »جاء احلديث (: الصالة)وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
أبواب  إلىالعبد إذا صلى فأحسن الصالة صعدت ولها نور، فإذا انتهت 

حفظك اهلل  : حت أبواب السماء لها، وتشفع لصاحبها وتقولالسماء فت
كما حفظتني، وإذا أساء في صالته فلم يتم ركوعها وال سجودها وال 

ضيعك اهلل كما ضيعتني، فإذا انتهت : حدودها صعدت ولها ظلمة فتقول
أبواب السماء غلقت دونها، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق، فيضرب  إلى

 . ذا ذكره اإلمام أمحد تعليًقاهك «بها وجه صاحبها

ورواه أبو داود الطيالسي، وأبو جعفر العقيلي، والبيهقي يف شعب اإلميان، 
، ورواه الطرباين يف األوسط من ، عن النيب عن عبادة بن الصامت 

 . عن النيب  حديث أنس 

الصالة »: قال رسول اهلل : قال ويف املسند، عن سلمان الفارسي 
وَفى ُوِفَي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال اهلل في  مكيال، فمن

 . «المطففين

 -رضي اهلل عنهما-وروي البيهقي يف شعب اإلميان، عن ابن عباس 
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 . «الصالة ميزان، فمن أوفى استوفى»: مرفوًعا

انصرف من صالة  وروى اإلمام مالك يف موطئه أن عمر بن اخلطاب 
ما حبسك عن صالة : ر، فقال عمر العصر فلقي رجاًل مل يشهد العص

: ويقال: طففت، قال مالك: العصر؟ فذكر له الرجل عذرًا، فقال عمر 
 . لكل شيء وفاء وتطفيف

مسعت رسول : قال ويف جامع الرتمذي، وسنن النسائي، عن أيب هريرة 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته،  إن»: يقول اهلل 

 «...أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن صلحت فقد
 . حديث حسن غريب، ويف الباب عن متيم الداري : احلديث، قال الرتمذي

بلغين أن أول ما ينظر : وروى مالك يف املوطأ، عن حيىي بن سعيد أنه قال
فيه من عمل العبد الصالة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن مل 

 .  شيء من عملهتقبل منه مل ينظر يف

أول ما يسأل »جاء يف احلديث (: الصالة)وقال اإلمام أمحد يف كتاب 
عنه العبد يوم القيامة عن صالته، فإن تُ ُقِبلت تُ ُقِبل منه سائر عمله، وإن 

 . «رُدت صالته رُد سائر عمله

وروى الطرباين يف األوسط، واحلافظ ضياء الدين املقدسي، من حديث 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصالة، فإن »: مرفوًعا أنس 

 . «صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله
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الصالح كون الشيء على حالة استقامته وكماله، والفساد : قال الطييب  
ضد ذلك؛ وذلك ألن الصالة مبنزلة القلب من اإلنسان، فإذا صلحت صلحت 

 . نتهىا. األعمال كلها، وإذا فسدت فسدت

اَلِذيَن * فَ َوْيٌل لِْلُمَصِليَن : وقد تقدم قول أيب العالية يف تفسري قوله تعاىل
ال يصلوهنا ملواقيتها، وال يتمون ركوعها : قال ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم َساُهونَ 

 . وسجودها

 . وتقدم أيضا تفسري الويل الذي توعد اهلل به الساهني عن الصالة

صالة، واملتهاونني بشأهنا، املضيعني ألوقاهتا وحدودها وما أكثر س ّراق ال
احلقيقي، وليس ذلك يف  اإلسالميف زماننا هذا الذي اشتدت فيه غربة 

اجلهال والعوام فقط، بل هو كثري جًدا يف القراء املفتونني الذين يتفقهون لغري 
 الدين، ويتعلمون العلم لنيل الوظائف والشهوات واحلظوظ العاجلة، فاهلل

 . املستعان

وإذا عرف ما يلحق النقارين للصالة، واملضيعني ألوقاهتا وحدودها من 
الوعيد الشديد، فليعلم أيضا أن اإلنكار عليهم واجب على كل من رآهم؛ ألن 

: االستخفاف بالصالة واالستهانة هبا من أعظم املنكرات، وقد قال النيب 
تطع فبلسانه، فإن لم من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده، فإن لم يس»

رواه اإلمام أمحد، ومسلم، وأهل  «يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان
هذا حديث حسن : ، وقال الرتمذيالسنن، من حديث أيب سعيد اخلدري 

 . صحيح
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 . واحملسن يف صالته شريك املسيء يف صالته إذا مل ينهه وينصحه

سارق الصالة قد (: ةالصال)قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
وجب اإلنكار عليه ممن رآه والنصيحة له، أرأيت لو أن سارًقا سرق درمهًا أمل 
يكن ذلك منكًرا وجيب اإلنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصالة أعظم سرقة 

من رأى من »: أنه قال من سرقة الدرهم، وجاء احلديث عن ابن مسعود 
، وجاء احلديث عن «ا وعارهايسيء في صالته فلم ينهه شاركه في وزره

اخلطيئة إذا خفيت مل تضر إال صاحبها، فإذا ظهرت : بالل بن سعد أنه قال
ومل تغري ضرت العامة، وإمنا تضر العامة لرتكهم ملا جيب عليهم من اإلنكار 
والتغيري على الذي ظهرت منه اخلطيئة، فلو أن عبًدا صلى حيث ال يراه 

كوع وال السجود كان وزر ذلك عليه، وإن الناس فضيع صالته ومل يتم الر 
صلى حيث يراه الناس وضيع صالته فلم يتم ركوعها وال سجودها كان وزر 
ذلك عليه وعليهم إذا تركوا اإلنكار عليه، فاتقوا اهلل عباد اهلل يف أموركم 
عامة، ويف صالتكم خاصة، وأحكموها يف أنفسكم وانصحوا فيها إخوانكم، 

مسكوا بآخر دينكم وما وصى به ربكم خاصة من بني فإهنا آخر دينكم، فت
من بني الطاعات اليت أوصى هبا عامة، ومتسكوا مبا عهد إليكم نبيكم 

 . عهوده إليكم فيما افرتض عليكم ربكم عامة

أنه كان آخر وصيته ألمته عنه خروجه من  وجاء احلديث عن النيب 
، وجاء «لكت أيمانكماتقوا اهلل في الصالة، وفيما م»: الدنيا أنه قال

احلديث أهنا آخر وصية كل نيب ألمته، وآخر عهده إليهم عند خروجه من 
 الدنيا، وهي آخر ما يذهب من اإلسالم، ليس بعد ذهاهبا إسالم وال دين،

إذا  اإلسالموهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، وهي عمود 
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، وكذلك الصالة إذا ذهبت فقد سقط الفسطاط فال ينتفع باألطناب واألوتاد
فإن رأيتم من يصلي تطوًعا وال يقيم صلبه بني : ذهب اإلسالم، إىل أن قال 

الركوع والسجود، فقد وجب عليكم أمره وهنيه ونصيحته، فإن مل تفعلوا كنتم 
 . شركاء يف اإلساءة والوزر واإلمث والتضييع

وال يتم الركوع وال واعلموا أن مما جهل الناس أن يصلي أحدهم متطوًعا 
السجود وال يقيم صلبه؛ ألنه تطوع، فيظن أن ذلك جيزيه وليس جيزئه ذلك 
التطوع؛ ألنه من دخل يف التطوع فقد صار واجًبا عليه الزًما له جيب عليه إمتامه 
وإحكامه، كما أن الرجل لو أحرم حبجة تطوًعا وجب عليه قضاؤها، وإن 

ة، وكما أن الرجل لو صام يوًما تطوًعا مث أصاب فيها صيًدا وجبت عليه الكفار 
أفطر عند العصر وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وكما أن الرجل لو تصدق 
بدرهم على فقري مث أخذه منه وجب عليه رد ذلك الدرهم على الفقري، فكل 
تطوع دخل فيه لزمه، ووجب عليه أداؤه تاًما حمكًما؛ ألنه حني دخل فيه فقد 

و مل يدخل فيه مل يكن عليه شيء، فإذا رأيتم من يصلي أوجبه على نفسه، ول
تطوًعا أو فريضة فأمروه بتمام ذلك وإحكامه، إن ال تفعلوا تكونوا آمثني، 

 . انتهى. عصمنا اهلل وإياكم

ومما يفعله كثري من اجلهال؛ أن أحدهم إذا دخل املسجد قبل اإلقامة 
فإن كان قد ركع مضى يف  فأحرم بصالة نافلة مث أخذ املؤذن بعد يف اإلقامة،

صالته، وإن مل يكن ركوع بادر بقطعها، وبعضهم يقطعها بتسليمة واحدة عن 
 ميينه وهو قائم كما يفعل يف صالة اجلنازة، وبعضهم بتسليمتني عن 
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ميينه وعن مشاله، وقطعهم للنافلة واحلالة هذه خطأ وإساءة، فينبغي هنيهم عن 
 . ةذلك، وأمرهم بإمتام النافلة خفيف

إن أقيمت (: املغين)قال الشيخ أبو حممد املقدسي رمحه اهلل تعاىل يف 
: الصالة وهو يف النافلة ومل خيش فوات اجلماعة أمتها ومل يقطعها؛ لقول اهلل تعاىل

 َْواَل تُ ْبِطُلوا َأْعَماَلُكم [44: حممد] وإن خشي فوات اجلماعة فعلى ،
 : روايتني

 . يتمها لذلك: إحداهما

يقطعها؛ ألن ما يدركه من اجلماعة أعظم أجرًا، وأكثر ثوابًا مما : يةوالثان
يفوته بقطع النافلة؛ ألن صالة اجلماعة تزيد على صالة الرجل وحده سبًعا 

 . انتهى. وعشرين درجة

فلم يذكر رمحه اهلل تعاىل خالفًا يف إمتام النافلة ملن أمن فوات اجلماعة؛ 
اجلماعة إمنا تفوت بالرفع من الركوع يف الركعة وإمنا اخلالف فيمن خشي فواهتا، و 

األخرية، واملتنفل إذا أتى بالصالة خفيفة يف متام مل خيش فوات اجلماعة قطًعا، 
 . بل الغالب أنه يدرك الركعة األوىل فيحرز نافلته تامة وفريضته تامة

وظاهر كالم اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه إذا قطع النافلة من غري عذر 
وجب عليه قضاؤها؛ ألنه قد أوجبها على نفسه بالدخول فيها فلزمه القضاء، 

 . ومن ذلك هذه الصورة اليت ذكرها ههنا، واهلل أعلم

إن أقيمت الصالة فال صالة إال »: قال إن النيب : فإن قيل
رواه مسلم، وأهل السنن، وابن خزمية، وابن حبان، من حديث أيب  «المكتوبة
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 .هريرة 
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 . «فال صالة إال التي أقيمت»: اإلمام أمحد بلفظورواه 

 أن رسول اهلل  ويف الصحيحني، عن عبد اهلل بن مالك بن حبينة 
 يصلي ركعتني، فلما انصرف رسول اهلل  -وقد أقيمت الصالة-رأى رجاًل 

هذا  «ربع ا؟آلصبح أربع ا؟ آلصبح أ»: ال  به الناس، فقال له رسول اهلل 
 . لفظ البخاري

 . واه اإلمام أمحد بنحوهور 

مر برجل يصلي وقد أقيمت صالة الصبح،  ورواية مسلم أن رسول اهلل 
ماذا قال لك رسول : فكلمه بشيء ال ندري ما هو، فما انصرفنا أحطنا نقول

 . «!يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربع ا»: قال يل: ؟ قالاهلل 

 . ورواه اإلمام أمحد، وابن ماجة مبثله

رجالً  أقيمت صالة الصبح فرأى رسول اهلل : ة ملسلم والنسائيويف رواي
 . «!أتصلي الصبح أربع ا؟»: يصلي واملؤذن يقيم فقال

وروى أبو داود الطيالسي، وابن خزمية، وابن حبان، وغريهم عن ابن عباس 
كنت أصلي، وأخذ املؤذن يف اإلقامة، فجذبين النيب : قال -رضي اهلل عنهما-
 الصبح أربع ا؟ أتصلي»: وقال» . 

أن ظاهر هذه األحاديث دال على أن املنهي عنه هو إنشاء : فاجلواب
النافلة بعد شروع املؤذن يف اإلقامة، وهذا هو الذي فهمه النووي وغريه من 

 . ما يكره من الصالة عند اإلقامة: احملققني، وترجم له النسائي يف سننه بقوله
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ة الشروع يف نافلة بعد شروع املؤذن باب كراه: وقال النووي يف شرح مسلم
يف إقامة الصالة، سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغريها، وسواء علم 

 . انتهى. أنه يدرك الركعة مع اإلمام أم ال

دخل : قال ويدل ملا قلناه أحاديث؛ منها حديث عبد اهلل بن سرجس 
ني يف جانب املسجد، يف صالة الغداة فصلى ركعت رجل املسجد ورسول اهلل 
يا فالن، بأي »: قال ، فلما سلم رسول اهلل مث دخل مع رسول اهلل 

رواه مسلم، وأهل  «الصالتين اعتددت، أبصالتك وحدك أم بصالتك معنا؟
 . السنن إال الرتمذي

رضي -ومنها ما رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح من حديث ابن عباس 
بح فقام رجل يصلي الركعتني، فجذب أقيمت صالة الص: قال -اهلل عنهما
 . «!أتصلي الصبح أربع ا؟»: بثوبه فقال رسول اهلل 

أقيمت الصالة ومل أصل الركعتني، فرآين وأنا أصليهما، فدنا : ويف رواية قال
-رضي اهلل عنهما-فقيل البن عباس  «!أتريد أن تصلي الصبح أربع ا؟»: وقال
 . نعم: ؟ قالعن النيب : 

أقيمت الصالة، فقمت أصلي : م يف مستدركه ولفظه قالورواه احلاك
: قال احلاكم «أتصلي الصبح أربع ا؟»: فقال ركعتني، فجذبين رسول اهلل 

 . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

 وهذه الرواية عند اإلمام أمحد واحلاكم تدفع ما لعله يفهم من رواية 
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شرع يف النافلة قبل شروع املؤذن  -رضي اهلل عنهما-ن ابن عباس أولئك من أ
 . يف اإلقامة

: ما رواه اإلمام مالك يف موطئه، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال: ومنها
أصالتان مع ا، »: مسع قوم اإلقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول اهلل فقال

 . تني اللتني قبل الصبحوذلك يف صالة الصبح، يف الركع «!أصالتان مع ا؟

أن رسول  ما رواه الطرباين يف معجمه الصغري، عن أيب موسى : ومنها
 رأي رجاًل صلى ركعيت الغداة حني أخذ املؤذن يقيم، فغمز النيب  اهلل 

 . «!أال كان هذا قبل ذا؟»: منكبيه وقال

ع فهذه األحاديث صرحية يف أن املنع إمنا هو عن إنشاء النافلة بعد شرو 
املؤذن يف اإلقامة، فأما االستمرار فيما شرع فيه قبل ذلك وإمتامه مع التخفيف 

 . َواَل تُ ْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ : فمستفاد من عموم قوله تعاىل

اقتصر على اإلنكار على من رآه يصلي بعد اإلقامة،  وأيًضا فإن النيب 
ره به، فدل على أن من ومل يأمره بقطع ما شرع فيه، ولو كان القطع واجبًا ألم

شرع يف النافلة قبل الشروع يف اإلقامة أوىل أن يستمر فيها وال يقطعها، واهلل 
 . أعلم
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 فصل 

 في التحذير من أشياء يفعلها كثير من الجهال والمتهاونين بشأن الصالة،

 .وبيان ما ورد فيها من النهي األكيد والوعيد الشديد 

موافقته  أوع والسجود واخلفض والرفع، فمن ذلك مسابقة اإلمام يف الركو 
 . يف هذه األفعال

وما أكثر من يفعل ذلك يف زماننا، وما أقل من ينكر ذلك عليهم، وقد 
ليس ملن يسبق اإلمام (: الصالة)قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 

وعن أصحابه رضوان اهلل عليهم  صالة، بذلك جاء احلديث عن النيب 
أما يخشى الذين يرفع رأسه »: أنه قال اء احلديث عن النيب أمجعني؛ ج

وذلك إلساءته يف صالته؛ ألنه  «!قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسه رأس حمار؟
ال صالة له، ولو كانت له صالة لرجا له الثواب، ومل خيف عليه العقاب أن 

 . حيول اهلل رأسه رأس محار

د رمحه اهلل تعاىل خمرج يف وهذا احلديث الذي ذكره اإلمام أمح: قلت
قال : قال الصحيحني، واملسند، والسنن، وغريها من حديث أيب هريرة 

إذا رفع رأسه  -أو أال يخشى أحدكم-أما يخشى أحدكم »: رسول اهلل 
قبل اإلمام؛ أن يجعل اهلل رأسه رأس حمار، أو يجعل اهلل صورته صورة 

 . هذا لفظ البخاري «حمار
 . «أن يجعل اهلل وجهه وجه حمار»: ويف رواية ملسلم

 ما يُؤم ن أحدكم إذا »: ورواه الطرباين، وابن حبان يف صحيحه ولفظهما
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 . «رفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسه رأس كلب

الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل اإلمام فإنما ناصيته »: مرفوًعا وعنه 
 . رواه البزار «بيد شيطان

: وطئه، وعبد الرزاق موقوفًا، قال احلافظ ابن حجرورواه اإلمام مالك يف م
 . وهو احملفوظ

وجاء احلديث عن (: الصالة)قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
ال وحدك صليت وال : من سبق اإلمام، فقال إىلأنه نظر  ابن مسعود 

 والذي مل يصل وحده، ومل يقتد: بإمامك اقتديت، قال أمحد رمحه اهلل تعاىل
 . بإمامه فذلك ال صالة له

من سبق  إىلأنه نظر  -رضي اهلل عنهما-وجاء احلديث عن ابن عمر 
ال صليت وحدك، وال صليت مع إمامك، مث ضربه فأمره أن : اإلمام فقال له
 . يعيد الصالة

رضي -فلو كان له صالة عند عبد اهلل بن عمر : قال أمحد رمحه اهلل تعاىل
 . اإلعادة ما أوجب عليه -اهلل عنهما

ومن العجب أن الرجل يكون يف منزله فيسمع األذان، فيقوم فزًعا : قال
ويتخبط يتهيأ من منزله يريد الصالة ال يريد غريها، مث لعله خيرج يف الليلة املطرية 

يأمن  أن تبتل ثيابه، وإن كان يف ليايل الصيف فليس إىليف الطني وخيوض 
له مع هذا أن يكون مريضا ضعيًفا فال يدع العقارب واهلوام يف ظلمة الليل، ولع

 املسجد، فيحتمل هذا كله إيثاًرا للصالة وحًبا إىلاخلروج 
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هلا وقصًدا إليها، مل خيرجه من منزله غريها، فإذا دخل يف الصالة مع اإلمام 
خدعه الشيطان، فسابق اإلمام يف الركوع والسجود واخلفض والرفع، خدًعا من 

إحباط عمله وإبطال صالته، فيخرج من املسجد وال  الشيطان ملا يريده من
صالة له، ومن العجب أهنم كلهم يستيقنون أنه ليس أحًدا ممن خلف اإلمام 
ينصرف من صالته حىت ينصرف اإلمام، وكلهم ينتظرون اإلمام حىت يسلم هبم، 
وكلهم إال ما شاء اهلل يسابقونه يف الركوع والسجود والرفع واخلفض خدًعا من 

 . اإلسالميطان واستخفافًا بالصالة منهم واستهانة هبا، وذلك حظهم من الش

فكل  «لمن ترك الصالة اإلسالمال حظ في »: وقد جاء يف احلديث
مستخف بالصالة مستهني هبا، فهو مستخف باإلسالم مستهني به، وإمنا 

على قدر  اإلسالمعلى قدر حظهم يف الصالة، ورغبتهم يف  اإلسالمحظهم من 
هم يف الصالة، فاعرف نفسك يا عبد اهلل، واحذر أن تلقى اهلل وال قدر رغبت

يف قلبك كقدر الصالة يف قلبك، وقد جاء  اإلسالملإلسالم عندك، فإن  قدر 
ألست تعلم أن  «اإلسالمالصالة عمود »: قال يف احلديث أن النيب 

تاد، الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، مل ينتفع باألطناب وال باألو 
وتاد، فكذلك الصالة من عمود الفسطاط انتفع باألطناب واألقام  وإذا

 . اإلسالم

عقلوا وأحكموا الصالة، واتقوا اهلل فيها، وتعاونوا فانظروا رمحكم اهلل، وا
عليها، وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض، والتذكر من بعضكم لبعض 

 مركم أن تعاونوا من الغفلة والنسيان، فإن اهلل عز وجل قد أ
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أن كل »على الرب والتقوى، والصالة من أفضل الرب، وقد جاء يف احلديث 
إن اإلمام راع ملن يصلي هبم؛ فما : ، وقد قيل«مصل راع ومسؤول عن رعيته

أوىل اإلمام بالنصيحة ملن يصلي خلفه، وأن ينهاهم عن املسابقة يف الركوع 
مام، بل يأمرهم بأن يكون ركوعهم والسجود، وأن ال يركعوا ويسجدوا مع اإل

وسجودهم ورفعهم وخفضهم بعده، وأن حيسن أدهبم وتعليمهم إذا كان راعًيا 
 أورأى أخاه يسبق اإلمام فريكع  هلم، وكان غًدا مسؤواًل عنهم، فرحم اهلل رجالً 

يسجد معه، أو يصلي وحده فيسيء يف صالته، فينصحه ويأمره وينهاه ومل 
ه واجبة عليه الزمة له، وسكوته عنه إمث ووزر، وإن يسكت عنه؛ فإن نصيحت

الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكالم مبا أمركم اهلل به، وأن تدعوا التعاون على 
الرب والتقوى الذي أوصاكم اهلل به، والنصيحة اليت عليكم بعضكم لبعض؛ 
 لتكونوا مأثومني مأزورين؛ وأن يضمحل الدين ويذهب، وأن ال  يوا سنة وال
متيتوا بدعة، فأطيعوا اهلل مبا أمركم به من التناصح والتعاون على الرب والتقوى، وال 

 . تطيعوا الشيطان فإن الشيطان لكم عدو مبني

 ليس على من سبق اإلمام ساهًيا شيء؛: وقد قال بعض أهل اجلهل
 وقد« ليس على من خلف اإلمام سهو»تأوياًل منهم للحديث الذي جاء 

 من قام ساهًيا: ك، ولكنهم أخطأوا معناه وتأويله؛ إمنا معناهجاء احلديث بذل
فيما ينبغي له أن جيلس فيه، أو جيلس ساهًيا فيما له أن يقوم فيه، أو سهى 

ي در  كم صلى ثالثًا أو أربًعا، أو ترك بعض التكبريات ساهًيا، فليس عليه  فلم
 عن وال  فلم جيئ عن النيب . سهو، وليس ذلك فيمن سبق اإلمام
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: املهاجرين واألنصار ملن سبق اإلمام ساهًيا أو غري ساه، وقول النيب 
أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسه رأس »

مل يقل إال أن يكون ساهًيا، ومل يأمره بسجديت السهو، وقول ابن  «حمار
ال وحدك صليت وال بإمامك اقتديت، مل : -رضي اهلل عنهما-مسعود 

-قل إال أن يكون ساهًيا، ومل يأمره بسجديت السهو، وقول ابن عمر ي
ما صليت وحدك وال صليت مع اإلمام، ومل يقل إال : -رضي اهلل عنهما

أن يكون ساهًيا، ومل يأمره بسجديت السهو، ولكن ضربه وأمره باإلعادة، 
الذي يرفع رأسه قبل اإلمام وخيفض قبله ناصيته بيد : وقول سلمان 

ان خيفضه ويرفعه، ومل يقل إال أن يكون ساهًيا، ومل يأمره بسجديت الشيط
 . السهو

؛ فمنهم من ، وسها عمر، وسها أصحاب رسول اهلل وقد سها النيب 
سها وترك القراءة يف الركعتني األوليني مث قرأ يف األخريني، ومنهم من سها فقام 

فيه، ففي هذا كله وفيما فيما ينبغي له أن جيلس فيه وجلس فيما ينبغي أن يقوم 
وعن أصحابه  أشبهه سجدتا السهو، بذلك جاءت األحاديث عن النيب 

 . رضي اهلل عنهم، وذلك هو السنة

فأما من سبق اإلمام، فإمنا جاء عنهم أنه ال صالة له؛ على ما فسرت لك 
م ن سبق اإلمام فال صالة له، ساهًيا كان أو غري ساه، وليس للسهو : من قوهلم

ا موضع يعذر فيه صاحبه، وكيف جيوز السهو هاهنا وهو إذا رأى اإلمام هاهن
اإلمام ساجًدا بعده، وهو قد  إىلقد هوى من قيامه بادره فيسجد قبله، أو ينظر 

رفع رأسه، أو ينظر إليه يريد أن يسجد فيبادر قبله، أو ساعة يفرغ اإلمام من 
 فريكع، وإمنا القراءة يبادر فريكع قبله من قبل أن يكرب اإلمام 
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خيفض وينقطع  أوينبغي يف هذا كله أن ينتظر حىت يركع أو يسجد أو يرفع 
تكبريه يف ذلك كله مث يتبعه بعد فعل اإلمام وبعد انقطاع تكبريه، وليس للسهو 

وال أصحابه رضي اهلل عنهم،  هاهنا موضع يعذر به صاحبه، ومل يعذره النيب 
أن حيول رأسه  ه باإلعادة، وخو فه النيب وال أمروه بسجديت السهو ولكن أمرو 

 . رأس محار؛ إمنا ذلك الستخفافه بالصالة واستهانته هبا، وصغر خطرها يف قلبه

فليحذر جاهل أن يعذر نفسه فيما ال عذر له فيه، فيحمل وزر نفسه، 
ووزر من يفتنه حبجة مدحوضة مل حيتج هبا أحد من األبرار، فاعتنوا عباد اهلل 

. إهنا آخر دينكم، وليحذر امرؤ أن يظن أنه قد صلى وهو مل يصلبصالتكم؛ ف
 . ملخًصا انتهى املقصود من كالم اإلمام أمحد 

: قال رسول اهلل : قال ويف املسند، وسنن أيب داود، عن أيب هريرة 
إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وال تكبروا حتى يكبر، وإذا »

: كعوا حتى يركع، وإذا قال سمع اهلل لمن حمده فقولواركع فاركعوا، وال تر 
اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وال تسجدوا حتى يسجد، 

ا فصلوا قعود ا أجمعون وإذاوإذا صلى قائم ا فصلوا قيام ا،   . «صلى قاعد 

وروى اإلمام أمحد أيضا، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، من حديث أيب 
فذكر -خطبنا، فبني لنا سنتنا وعّلمنا صالتنا  رسول اهلل  إن: قال موسى 
فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا؛ فإن اإلمام يركع قبلكم، »: وفيه -احلديث

وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا؛ فإن اإلمام يسجد »: وفيه «ويرفع قبلكم
 . احلديث «قبلكم، ويرفع قبلكم

رضي اهلل -ن الرباء بن عازب ويف الصحيحني، والسنن إال ابن ماجة، ع
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مل  «سمع اهلل لمن حمده»: فإذا قال كنا نصلي خلف النيب : قال -عنهما
 . جبهته على األرض حين أحد ظهره حىت يضع النيب 

 . «ثم يخر َمن وراءه سجد ا»: زاد يف رواية مسلم

، فإذا ركع أهنم كانوا يصلون مع رسول اهلل : ويف رواية له وأليب داود
مل نزل قياًما  «سمع اهلل لمن حمده»: رفع رأسه من الركوع فقال وإذاوا، ركع

 . ويف رواية النسائي حنوه. حىت نراه قد وضع وجهه يف األرض، مث نتبعه

صليت خلف النيب : قال ويف صحيح مسلم، عن عمرو بن حريث 
 الفجر فسمعته يقرأ : سِ اْلَجَواِر اْلُكنَ * َفاَل أُْقِسُم بِاْلُخَنِس  وكان ال حيين

 . رجل منا ظهره حىت يستتم ساجًدا

أيها »: قال أن رسول اهلل  ويف املسند، وصحيح مسلم، عن أنس 
الناس، إني إمامكم، فال تسبقوني بالركوع وال بالسجود وال بالقيام وال 

 . «باالنصراف

 . املراد باالنصراف السالم: قال النووي رمحه اهلل تعاىل

إذا »: قال رسول اهلل : قال ماجة، عن أيب موسى ويف سنن ابن 
ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، وال ألفين 

 . «رجال يسبقني إلى الركوع وال إلى السجود

 :قال ية بن أيب سفيان رضي اهلل عنهماوله أيًضا، وأليب داود، عن معاو 
ال بالسجود، فمهما أسبقكم به ال تبادروني بالركوع و »: قال رسول اهلل  
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سجدت تدركوني به  إذاإذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به 
 . «إذا رفعت

ويف الباب أحاديث سوى ما ذكرنا هاهنا، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع ملن 
 . أراد اهلل هدايته

 أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل أن مسابقة اإلسالموقد ذكر شيخ 
ومن سبقه سهًوا مل تبطل صالته ومل يعتد له مبا : اإلمام حرام باتفاق األئمة، قال

أن يتخلف مبقدار ما سبق  -رضي اهلل عنهم-سبق إمامه؛ فلهذا أمره الصحابة 
به اإلمام، ليكون فعله بقدر فعل اإلمام، فأما إذا سبقه عمًدا ففي بطالن 

 . انتهى. صالته قوالن يف مذهب أمحد وغريه

والصحيح البطالن، نص عليه أمحد رمحه اهلل تعاىل كما تقدم يف  : قلت
كالمه قريًبا، واستدل على ذلك باألحاديث، وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم، 

واهلل -ومل يفرق بني املتعمد والساهي، بل جعل حكمهما سواء، ولعل ذلك 
م ما سبق به فيمن سها فسبق اإلمام، مث علم بالسبق واستمر على إمتا -أعلم

 . إمامه، ومل يرجع ليأيت به بعد اإلمام مث يتابعه فيما بقي، واهلل أعلم
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 فصل

ومن األفعال السيئة االلتفات يف الصالة، فينبغي التحذير منه، واإلنكار 
على من فعله؛ ملا رواه الرتمذي يف جامعة، والطرباين يف املعجم الصغري، عن 

يا بني، إياك وااللتفات في الصالة، »: قال يل رسول اهلل : قال أنس 
 «فإن االلتفات في الصالة هلكة، فإن كان البد ففي التطوع، ال في فريضة

 . هذا حديث حسن: قال الرتمذي

-وروى اإلمام أمحد، والبخاري، وأهل السنن إال ابن ماجة، عن عائشة 
: لعن االلتفات يف الصالة فقا سألت رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها

 . «هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد»

 وروى اإلمام أمحد أيًضا، وأبو داود، والنسائي، واحلاكم عن أيب ذر 
ال يزال اهلل مقبال على العبد وهو في صالته ما لم »: قال رسول اهلل : قال

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، : قال احلاكم «يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه
 . حلافظ الذهيب يف تلخيصهووافقه ا

إن يحيى بن »: أنه قال ، عن النيب ويف حديث احلار  األشعري 
وآمركم بالصالة، فإن اهلل : قال لبني إسرائيل -عليهما السالم-زكريا 

رواه اإلمام  «ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فال تلتفتوا
هذا حديث : احلاكم، وقال الرتمذيأمحد، والرتمذي، وابن ماجة، والطرباين، و 

 . حسن صحيح

 احلار  األشعري له: -يعين البخاري-قال حممد بن إمساعيل 
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 . صحبه، وله غري هذا احلديث
قد أخرج الشيخان برواة هذا احلديث عن آخرهم، واحلديث : وقال احلاكم

 . على شرط األئمة صحيح حمفوظ، وأقره احلافظ الذهيب يف تلخيصه
على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف : موضع آخروقال يف 

 . تلخيصه
هذا احلديث عظيم الشأن، ينبغي لكل : وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

 . انتهى. مسلم حفظه وتعقله
يا أيها الناس، إياكم »: أنه قال ويف املسند، عن أيب الدرداء 

تم يف التطوع فال تغلنب يف وااللتفات؛ فإنه ال صالة للملتفت، فإن غ لب
 . «الفريضة

وااللتفات املذموم هو ما كان لغري حاجة، أو كان هلا وكثر، فأما إن كان 
، وأبو بكر الصديق، وغريه يسريًا حلاجة فهو معفو عنه، وقد فعله رسول اهلل 

 . من الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني
السقوف  إىلا يلهيه، كالنظر م إىلويف معىن االلتفات املذموم نظر املصلي 

ثيابه أو ما بني يديه  إىلواحليطان وما فيهما من نقوش وكتابة وغريها، وكالنظر 
حيوانات، أو غري ذلك مما يلهيه ويشغل قلبه عن احلضور يف  أومن آدميني 

الصالة، وكذلك التفكر يف األمور الدنيوية وغري ذلك مما يلهي القلب ويصده 
الذي هو روح الصالة ومقصودها، واالسرتسال مع  عن اخلشوع واحلضور

الوساوس واألفكار إمنا يكون من التفات القلب، كما أن ما ذكر قبله جامع بني 
 . التفات الوجه والقلب، وكل ذلك من اختالس الشيطان، واهلل أعلم
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 فصل

السماء يف الصالة، وقد حكى ابن  إىلومن األفعال السيئة رفع البصر 
إلمجاع على كراهته، ووردت السنة بالزجر عنه، والوعيد الشديد بطال وغريه ا

قال رسول : قال على فعله؛ كما يف احلديث الصحيح عن أنس بن مالك 
فاشتد  «السماء في صالتهم إلىما بال أقوام يرفعون أبصارهم »: اهلل 

رواه اإلمام  «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»: قوله يف ذلك حىت قال
 . ، والبخاري، وأهل السنن إال الرتمذيأمحد

لينتهين أقوام يرفعون »: قال رسول اهلل : قال وعن جابر بن مسرة 
رواه اإلمام أمحد،  «السماء في الصالة أو ال ترجع إليهم إلىأبصارهم 

 . ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة

لينتهين أقوام عن رفعهم »: قال أن رسول اهلل  وعن أيب هريرة 
رواه  «السماء أو لتخطفن أبصارهم إلىبصارهم عند الدعاء في الصالة أ

 . اإلمام أمحد، ومسلم، والنسائي

ال ترفعوا »: قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر 
 . رواه ابن ماجة« - يعني في الصالة -السماء أن تلتمع  إلىأبصاركم 

حدثه  رجال من أصحاب النيب  وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أن
إذا كان أحدكم في الصالة فال يرفع بصره إلى »: أنه مسع رسول اهلل يقول
 . رواه النسائي «السماء أن يلتمع بصره

 السماء يف الصالة،  إىلوهذا الوعيد الشديد يقتضي  رمي رفع البصر 
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زم فقال وأفرط ابن ح: قال( فتح الباري)وقد صرح بذلك احلافظ ابن حجر يف 
 . انتهى. يبطل الصالة

إذا علم هذا فكثري من اجلهال واقعون يف هذا املنكر الذميم، وكثري من 
الناس يراهم يفعلون ويسكت عنهم، ويظن أن السكوت يسعه وليس كذلك؛ 
ألن احملسن يف صالته شريك املسيء يف صالته إذا مل ينهه وينصحه، فكل من 

عليهم حبسب االستطاعة، فإن مل يفعل رآهم وجب عليه نصيحتهم واإلنكار 
من رأى من يسيء يف صالته فلم ينهه : فهو شريكهم كما قال ابن مسعود 

 (. الصالة)ذكره اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب . شاركه يف وزرها وعارها
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 فصل

ومن ذلك العبث باللحية والشارب واألنف، وكثرة مسح احلصى وتسوية 
يل الثياب، وفرقعة األصابع وتشبيكها، والتثاؤب والتمطي، األرض، وكثرة تعد

وتغميض العينني، وتغطية الفم، وكثرة مسح اجلبهة قبل السالم؛ فكل هذه 
األفعال تنقص الصالة، وكثري من اجلهال واقعون فيها، وقد جاءت السنة بذم 
بعض ذلك والنهي عن بعضه، والذم يقتضي النهي، كما أن النهي يقتضي الذم 

 . على املخالفة

فمما ورد يف هذا الباب من األحاديث ما رواه احلكيم الرتمذي يف 
رجال يعبث بلحيته يف  رأي رسول اهلل : قال عن أيب هريرة ( النوادر)

يف إسناده سليمان بن  «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»: الصالة فقال
معروف بالكذب، : اىلعمرو أبو داود النخعي الكويف، قال البخاري رمحه اهلل تع

وقال . رماه قتيبة وإسحاق بالكذب: وقال يف تارخيه الصغري. مسعت قتيبة يقول
وقال الزين . أمجعوا على أنه يضع احلديث: وقال ابن عدي. مرتوك: النسائي
ومن هذه األقوال يعلم أن إسناد احلديث ساقط، . متفق على ضعفه: العراقي

ه نكارة، وهلذا يستشهد به الفقهاء يف هذا وأما متنه فمعناه مستقيم وليس في
 . املوضع

ويدل لصحة معناه ما يف الصحيحني وغريمها، من حديث النعمان بن 
أال وإن في الجسد مضغة، »: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-بشري 

إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ أال وهي 
 . «القلب
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 أووسالمه عليه أن اجلسد كله تبع للقلب يف الصالح  فأخرب صلوات اهلل
الفساد، ومن ذلك حال العبد إذا دخل يف الصالة، إن أقبل عليها وخشع قلبه 
خشعت مجيع اجلوارح تبًعا له، وإن سها القلب وهلا عّما هو فيه انبعثت اجلوارح 

ن غفلة على أنواع العبث مما ذكرنا وما مل نذكره، فمنشأ العبث يف الصالة م
 . القلب وعدم خشوعه، واهلل أعلم

ومن األحاديث يف هذا الباب أيضا ما رواه مسلم يف صحيحه، وأهل 
من مس »: قال رسول اهلل : قال السنن إال النسائي عن أيب هريرة 

 . هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي «الحصى فقد لغا
ألربع، عن ومنها ما يف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن ا

إن  »: قال يف الرجل يسوي الرتاب حيث يسجد قال أن النيب  معيقيب 
 . «كنت فاعال  فواحدة

 -يعين احلصى-املسح يف املسجد  ذكر النيب : ويف رواية ملسلم قال
 . «إن كنت البد فاعال  فواحدة»: قال

: عن املسح يف الصالة، فقال ويف أخرى له أهنم سألوا النيب 
  .«واحدة»

ال تمسح وأنت تصلي، فإن كنت »: قال ويف رواية أيب داود أن النيب 
 . «البد فاعال  فواحدة تسوية الحصى

: قال رسول اهلل : قال ومنها ما يف املسند، والسنن، عن أيب ذر 
قال  «قام أحدكم في الصالة فال يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه إذا»

 . حديث حسن: الرتمذي
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عن كل شيء، حىت سألته عن  سألت رسول اهلل : ألمحدويف رواية 
 . «واحدة، أو دع»: مس احلصى، فقال

مسح الحصى مسحة واحدة، وتركها خير من »: أنه قال وعنه 
 . رواه مالك يف موطئه «حمر النعم

 -رضي اهلل عنهما-ومنها ما رواه اإلمام أمحد، عن جابر بن عبد اهلل 
واحدة، وألن تمسك »: سح احلصباء؟ فقالعن م سألت رسول اهلل : قال

 . «عنها خير من مائة ناقة كلها سود الحدق

ومنها ما يف سنن النسائي، عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أنه 
ال : رأى رجاًل حيرك احلصى بيده وهو يف الصالة، فلما انصرف قال له عبد اهلل

ن، ولكن اصنع كما كان  رك احلصى وأنت يف الصالة، فإن ذلك من الشيطا
فوضع يده اليمىن على : وكيف كان يصنع؟ قال: يصنع، قال رسول اهلل 

فخذه اليمىن، وأشار بإصبعه اليت تلي اإلهبام يف القبلة، ورمي ببصره إليها أو 
 . يصنع رسول اهلل  رأيتهكذا : حنوها، مث قال

السنن ومنها ما يف الصحيحني، ومسندي اإلمامني الشافعي وأمحد، و 
أن يسجد على  أمر النيب »: قال -رضي اهلل عنهما-األربع، عن ابن عباس 

 . «سبعة أعضاء وال يكف شعرًا وال ثوبًا

ورواه « وهنى أن يكف الشعر والثياب»: ويف رواية ملسلم والنسائي
 . الشافعي يف مسنده بنحوه

 أمرنا أن نسجد على سبعة »: ويف رواية للبخاري قال رسول اهلل 
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 . «أعظم، وال نكف ثوب ا وال شعر ا
ال »: قال أن رسول اهلل  ومنها ما يف سنن ابن ماجة، عن علي 

 . «تفقع أصابعك وأنت في الصالة
التفقيع هو فرقعة األصابع وغمز مفاصلها حىت : قال أبو عبيد اهلروي

 . تصوت
ان ك  إذا»: قال أن النيب  ومنها ما رواه اإلمام أمحد، عن أيب سعيد 

أحدكم في المسجد فال يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم 
 . «ال يزال في صالة ما دام في المسجد حتى يخرج منه

أمحد أيضا، وأبو داود، والرتمذي، عن كعب بن  اإلمامومنها ما رواه 
توضأ أحدكم فأحسن  إذا»: يقول مسعت رسول اهلل : قال عجرة 

ا  المسجد فال يشبكن بين يديه فإنه في  ىإلوضوءه، ثم خرج عامد 
 . «صالة

 أن رسول اهلل  ومنها ما رواه ابن ماجة، عن كعب بن عجرة أيضا 
 . بني أصابعه رأى رجال قد شبك أصابعه يف الصالة ففرج رسول اهلل 

التثاؤب في »: قال أن النيب  ومنها ما رواه الرتمذي، عن أيب هريرة 
قال  «ا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاعالصالة من الشيطان، فإذ

 . حديث حسن صحيح: الرتمذي
إين ألرد : وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب يف الصالة؛ قال إبراهيم

 . انتهى. التثاؤب بالتنحنح
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 تثاءب أحدكم فليضع يده على  إذا»: قال أن رسول اهلل  وعنه 
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 . ن ماجةرواه اب «فيه وال يعوي، فإن الشيطان يضحك منه

هنى أن »: مرفوًعا ومنها ما رواه الدارقطين يف األفراد، عن أيب هريرة 
 . «يتمطى الرجل يف الصالة، أو عند النساء إال عند امرأته أو جواريه

 -رضي اهلل عنهما-ومنها ما رواه الطرباين، وابن أيب حامت، عن ابن عباس 
قال  «فال يغمض عينيه إذا قام أحدكم في الصالة»: قال رسول اهلل : قال

 . ابن أيب حامت هو حديث منكر

 . هو فعل اليهود: وروي عن اإلمام أمحد وسفيان أهنما قاال

واختار ابن القيم رمحه اهلل تعاىل أنه ال يكره التغميض، إذا كان يف قبلة 
غريه ما يشوش قلبه، وحيول بينه وبني اخلشوع،  أواملصلي من الزخرفة والتزويق 

أصول الشرع ومقاصده من  إىلول باستحبابه يف هذه احلال أقرب والق: قال
 . انتهى. القول بالكراهة

: قال ومنها ما رواه أبو داود، وابن ماجة، واحلاكم، عن أيب هريرة 
صحيح على : قال احلاكم« أن يغطي الرجل فاه يف الصالة هنى رسول اهلل »

 . شرط الشيخني، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

 ج رب  أنه كان يرى سامل بن وروى 
مالك يف املوطأ عن عبد الرمحن بن امل

عبد اهلل إذا رأى اإلنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبًذا 
 . شديًدا حىت ينزعه عن فيه

: قال أن رسول اهلل  ومنها ما رواه ابن ماجة أيضا، عن أيب هريرة 
 . «قبل الفراغ من صالتهإن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته »
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 فصل 

النطق بالنية عند تكبرية اإلحرام وتكريرها، : ومن األفعال السيئة أيًضا
وذلك من البدع اليت شرعها الشيطان للموسوسني وزينها هلم، وأضلهم عن 

وأصحابه والتابعون هلم  الصراط املستقيم الذي كان عليه رسول اهلل 
 . بإحسان

 : لسخيفة ستة أمور ذميمةويتفرع عن هذه البدعة ا

االستهزاء باملعبود، وافتتاح عبادته ومناجاته مبا يشبه هذيان : أحدها
اجملانني، وفاعل هذا جدير باملقت والبعد من اهلل تعاىل، ولو أن رجاًل وقف بني 
يدي ملك من ملوك الدنيا خلدمته ومناجاته، وقال عند إرادة الشروع يف العمل 

أعمل للملك كذا وكذا، وجعل يهذي بني يدي امللك نويت أن : املرسوم له
بنحو ما يهذي به املوسوسون عند افتتاح الصالة ويكرر ذلك، ويتهوع باسم 
امللك كما يتهوع املوسوسون بتكبرية اإلحرام لعد امللك ذلك استهزاء به، 
واستخفافًا حبرمته وحقه، وأهون ما يفعل مع اهلاذي بني يديه أن ميقته أشد 

 . ويطرده عن حضرته املقت،

واهلل تبارك وتعاىل له املثل األعلى يف السماوات واألرض وهو العزيز 
احلكيم، الذي يستحق كمال التعظيم واخلضوع واخلشوع واإلخبات بني يديه 
وإظهار الذل له واالفتقار إليه يف مجيع األحوال، والتأدب التام يف خدمته 

ابلتهم ملك امللوك الذي يعلم السر ومناجاته، أفال يستحي املوسوسون من مق
 وأخفى مبا ال يرضى مبثله ملك من ملوك الدنيا، بل ال يرضى به أحد
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 . من عقالء بين آدم

 . تعليم اهلل تعاىل مبا هو عامل به، ال ختفى عليه منه خافية: األمر الثاني

لَلَه ُقْل َأتُ َعِلُموَن ا: وقد أنكر اهلل تعاىل مثل هذا على األعراب بقوله
ِبِديِنُكْم َوالَلُه يَ ْعَلُم َما ِفي الَسَماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوالَلُه ِبُكِل َشْيٍء 

، وأساس الدين وروحه النية كما يف احلديث [14: احلجرات] َعِليمٌ 
وحمل النية  «إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»: الصحيح

نويت أن أصلي صالة  : ان أصال، فإذا قال املوسوسالقلب وال تعلق هلا باللس
كذا وكذا هلل تعاىل، فإنه يعلم اهلل تعاىل بنيته وعمله، واهلل تبارك وتعاىل عامل 
الغيب والشهادة، مطلع على أعمال العباد كلها خفيها وجليها، فأي حاجة 
به تبارك وتعاىل إىل أن يعلمه املوسوسون بنياهتم وأعماهلم وهو سبحانه 

َورَُبَك يَ ْعَلُم َما ُتِكُن ُصُدورُُهْم : وتعاىل أعلم بذلك منهم، كما قال تعاىل
َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن َوَما : ، وقال تعاىل[44: القصص] َوَما يُ ْعِلُنونَ 

ُلو ِمْنُه ِمْن قُ ْرَآٍن َواَل تَ ْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإاَل ُكَنا َعَلْيُكْم ُشُهود ا ِإْذ  تَ ت ْ
ُتِفيُضوَن ِفيِه َوَما يَ ْعُزُب َعْن رَِبَك ِمْن ِمثْ َقاِل َذرٍَة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي 

: يونس] الَسَماِء َواَل َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكبَ َر ِإاَل ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 
41 .] 

التشويش على من حوهلم من املصلني، حىت إن بعض : األمر الثالث
 . من حوله من املوسوسني بالنية (8)[جهر]عليه القراءة بسبب الناس تلتبس 

 وقد روى مالك يف املوطأ، عن أيب حازم التمار، عن البياضي أن رسول 

                                      

 . ليست يف األصل، والسياق يقتضيها (8)
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إن »: خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواهتم بالقراءة، فقال اهلل 
المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، وال يجهر بعضكم على بعض 

 . «رآنبالق

 وروى أبو داود يف سننه، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب سعيد اخلدري 
يف املسجد، فسمعهم جيهرون بالقراءة، فكشف  اعتكف رسول اهلل : قال

أال إن كلكم مناج ربه، فال يؤذين بعضكم بعض ا، وال يرفع »: السرت وقال
صحيح : مقال احلاك «في الصالة»: أو قال «بعضكم على بعض في القراءة

 .على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه 

 . انتهى. حديث البياضي وأيب سعيد صحيحان: قال ابن عبد الرب

 أن النيب  -رضي اهلل عنهما-ويف املسند من حديث عبد اهلل بن عمر 
أما إن أحدكم إذا قام في الصالة فإنه »: اعتكف، وخطب الناس فقال

ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، وال يجهر بعضكم على بعض يناجي 
 . إسناده جيد «بالقراءة في الصالة

وإذا كان املصلي منفرًدا ومثله التايل للقرآن يف غري صالة منهًيا عن اجلهر 
الذي حيصل منه تشويش على من حوله من املصلني والتالني، فنهي املبتدع عن 

 : اجلهر بنيته أوىل ألمرين

 . أن التأذي بالوسوسة أعظم من التأذي بالقراءة: حدهماأ

 إن اجلهر بالنية بدعة، والبدع جيب تغيريها واإلنكار على: الثاني
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 . أهلها، واهلل أعلم

مشاهبة اجملانني، فإن كال من اجملنون واملوسوس بالنية يهذي : األمر الرابع
 . مبا يستقبحه كل عاقل

 . نفسه مبا مل يأمره اهلل به وال رسوله تعذيب املوسوس : األمر الخامس

وقد رأيت بعض احلجاج يف املسجد احلرام يعاجلون يف إخراج النية 
أعظم شدة ومشقة، وتنتفخ أوداج بعضهم وحيمر وجهه، مما يصيبه من 
الكرب يف إخراج النية، كأنه يستخرجها من أقصى جوفه، مث يتهوع 

وهذا من اآلصار واألغالل اليت  بتكبرية اإلحرام كما يتهوع الذي يتقيأ،
وضعها الشيطان يف أعناق املوسوسني، وأهل السنة يف عافية منها، وهلل 

 . واحلمد واملنة

فوات الفضيلة على املوسوسني، وهم يف ذلك : األمر السادس
درجات؛ فبعضهم تفوته تكبرية اإلحرام مع اإلمام، وبعضهم تفوته قراءة 

لوسواس ويردده الشيطان يف تصحيح النية الفا ة، وبعضهم يتمادى به ا
حىت تفوته الركعة، ورمبا فاته ركعتان أو ثال ، ورمبا فاتته الصالة كلها مع 
اجلماعة، ورمبا صلى وحده صلوات كثرية، كلما صلى صالة جاءه 

إنك مل تصحح النية فأعد صالتك، فال يزال يف طاعة : الشيطان فقال
ا يدخل يف ا حرياًن  الصالة مث يقطعها، أو يتمها مث الشيطان متلدًد

يعيدها، وهذا من اآلصار واألغالل اليت وضعها الشيطان يف أعناق 
 . املوسوسني
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وإذا علم حاصل من اتبع البدعة ومل تسعه السنة فليعلم أيضا أن النية 
الواجبة يف العبادات كلها حملها القلب باتفاق أئمة املسلمني، حكى ذلك شيخ 

 . باس ابن تيمية قدس اهلل روحهأبو الع اإلسالم

اجلهر بلفظ النية ليس مشروًعا عند أحد من علماء : قال يف جواب له
، وال فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف املسلمني، وال فعله رسول اهلل 

األمة وأئمتها، ومن ادعى أن ذلك دين اهلل وأنه واجب فإنه جيب تعريفه 
، فإن أصر على ذلك قتل، بل النية الواجبة الشريعة واستتابته من هذا القول

للعبادات كالوضوء والغسل والصالة والزكاة والصيام والكفارة وغري ذلك 
حملها القلب باتفاق أئمة املسلمني، والنية هي القصد واإلرادة، والقصد 
واإلرادة حملهما القلب دون اللسان باتفاق العقالء، فلو نوى بقلبه صحت 

األربعة وسائر أئمة املسلمني من األولني واآلخرين، وليس يف نيته عند األئمة 
من -ذلك خالف عند من يقتدي به ويفيت بقوله، ولكن بعض املتأخرين 

زعم أن اللفظ بالنية واجب ومل يقل إن اجلهر هبا واجب، ومع  -أتباع األئمة
 أن هذا القول خطأ صريح، خمالف إلمجاع املسلمني؛ وملا ع لم باالضطرار من

وسنة خلفائه، وكيف كان  دين اإلسالم عند من يعلم سنة رسول اهلل 
يصلي الصحابة والتابعون، فإن كل من يعلم ذلك يعلم أهنم مل يكونوا 

بذلك، وال عل مه ألحد من الصحابة، بل  يتلفظون بالنية، وال أمرهم النيب 
صالة ال إلىإذا قمت »: قد ثبت يف الصحيحني وغريمها أنه قال لألعرايب

 . «فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
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مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، »: أنه قال ويف السنن عنه 
 . «وتحليليها التسليم

كان » أن النيب  -رضي اهلل عنها-ويف صحيح مسلم عن عائشة 
 . «يفتتح الصالة بالتكبري، والقراءة باحلمد هلل رب العاملني

وأصحابه   قل املتواتر وإمجاع علماء املسلمني أن النيب وقد ثبت بالن
وال عن أحد  كانوا يفتتحون الصالة بالتكبري، ومل ينقل مسلم ال عن النيب 

من الصحابة أنه تلفظ قبل التكبري بلفظ النية ال جهرًا وال سرًا، وال أنه أمر 
ان، وأنه ميتنع بذلك، ومن املعلوم أن اهلمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو ك

من أهل التواتر عادة وشرًعا كتمان نقل ذلك، فإذا مل ينقله أحد ع لم قطًعا أنه 
 . مل يكن

أنوي أن : وأيضا فإن التلفظ بالنية فاسد يف العقل، فإن قول القائل
أنوي أكل هذا الطعام ألشبع، وأنوي ألبس هذا : أفعل كذا وكذا مبنزلة قوله

من النيات املوجودة يف القلب اليت يستقبح الثوب ألسترت، وأمثال ذلك 
 . النطق هبا

وباجلملة فال بد من النية يف القلب بال نزاع، وأما التلفظ هبا سًرا فهل 
يكره أو يستحب؟ فيه نزاع بني املتأخرين، وأما اجلهر هبا فهو مكروه منهي 

وأشد، وسواء يف وكذلك تكريرها أشد . عنه غري مشروع باتفاق املسلمني
ك اإلمام واملأموم واملنفرد، فكل هؤالء ال يشرع ألحد منهم أن جيهر بلفظ ذل

 .النية وال يكررها باتفاق املسلمني، بل ينهون عن ذلك
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 . انتهى املقصود من كالمه رمحه اهلل تعاىل ملخًصا 

علم الفاعل مبا يفعله وقصده له هو النية، : وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
ال يفعل فعاًل إال مسبوقًا بتصوره وإرادته، وذلك حقيقة النية،  والعاقل املختار

فليست النية أمًرا خارًجا عن تصور الفاعل وقصده ملا يريد أن يفعله، وهبذا يعلم 
نويت : غلط من ظن أن للتلفظ مدخاًل يف  صيل النية، فإن القائل إذا قال

منشًئا، فإن كان خمربًا  وأصالة الظهر، أو نويت رفع احلد ، إما أن يكون خمربًا 
فإما أن يكون إخباره لنفسه أو لغريه، وكالمها عبث ال فائدة فيه؛ ألن اإلخبار 
إمنا يفيد إذا تضمن تعريف املخرب  ما مل يكن عارفًا به، وهذا حمال يف إخباره 
لنفسه، وإن كان إخبارًا لغريه بالنية فهو عبث حمض، وهو غري مشروع وال مفيد، 

إخباره له بسائر أفعاله من صومه وصالته وحجة وزكاته، بل مبنزلة  وهو مبثابة
إخباره له عن إميانه وحبه وبغضه، بل قد تكون يف هذا اإلخبار فائدة، وأما 
إخبار املأمومني أو اإلمام أو غريمها بالنية فعبث حمض، وال يصح أن يكون ذلك 

إحضار حقيقتها يف إنشاء، فإن اللفظ ال ينشئ وجود النية، وإمنا إنشاؤها 
القلب ال إنشاء اللفظ الدال عليها، فعلم هبذا أن التلفظ هبا عبث حمض، فتأمل 

 . انتهى. هذه النكتة البديعة
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 فصل

ومن األفعال السيئة أيًضا تعويج الصفوف، وترك الفرج فيها، وذلك مما 
داود، وابن ماجة، عن أنس بن  أيبينقص الصالة؛ ملا يف الصحيحني، وسنن 

سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من »: قال رسول اهلل : قال لك ما
 . «من إقامة الصالة»: ، ولفظ البخاري«تمام الصالة

إن من تمام الصالة »: قال أن رسول اهلل  ويف املسند عن جابر 
 . «إقامة الصف

أقيموا الصف »: أنه قال عن النيب  ويف الصحيحني عن أيب هريرة 
 . «إقامة الصف من حسن الصالة في الصالة، فإن

مسعت رسول : قال -رضي اهلل عنهما-وفيهما أيضا عن النعمان بن بشري 
 . «صفوفكم أو ليخالفن اهلل بين وجوهكم ن  لتسو »: يقول اهلل 

يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوي  كان رسول اهلل : ويف رواية ملسلم قال
خرج يوًما فقام حىت كاد يكرب فرأى  هبا القداح، حىت رأى أنّا قد عقلنا عنه، مث

ليخالفن  أوعباد اهلل، لتسون صفوفكم »: رجال باديًا صدره من الصف فقال
حسن : رواه اإلمام أمحد، وأهل السنن، وقال الرتمذي «اهلل بين وجوهكم

ويف الباب عن جابر بن مسرة، والرباء، وجابر بن عبد اهلل، وأنس، : صحيح، قال
 . رضي اهلل عنهم وأيب هريرة، وعائشة

فرأيت الرجل يلزق منكبه مبنكب صاحبه، : ويف رواية ألمحد وأيب داود قال
 . صححه ابن خزمية. وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه
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 . حنو ذلك وروى البخاري يف صحيحه من حديث أنس 

كان : قال -رضي اهلل عنهما-ويف رواية أليب داود عن النعمان بن بشري 
 . «يسوي صفوفنا إذا قمنا للصالة، فإذا استوينا كرب» رسول اهلل 

 -رضي اهلل عنهما-وروى اإلمام مالك يف موطئه، عن نافع موىل ابن عمر 
كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخربوه أن   أن عمر بن  اخلطاب 

 . قد استوت كرب

نت ك: سهيل نافع بن مالك األصبحي، عن أبيه قال أيبعن  أيضاوروى 
مع عثمان بن عفان، فقامت الصالة وأنا أكلمه يف أن يفرض يل، فلم أزل 
أكلمه وهو يسوي احلصباء بنعليه، حىت جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية 

 . استو يف الصف، مث كرب: الصفوف فأخربوه أن الصفوف قد استوت، فقال يل

أيب عامر  وروى أيضا عن أيب النضر مويل عمر بن عبيد اهلل، عن مالك بن
كان ال يكرب حىت يأتيه رجال قد   أن عثمان  -وهو جد اإلمام مالك-

 . وكلهم بتسوية الصفوف، فيخربونه أن قد استوت، فيكرب

 . ورواه الشافعي يف مسنده عن مالك

جاء عن عمر أنه  (: الصالة)وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف، كان يقوم مقام اإلمام، ال يكرب حىت 

 . فيخربه أهنم قد استووا فيكرب

 . وجاء عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك
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وروي أن بالاًل كان يسوي الصفوف، ويضرب عراقيبهم بالدرة، حىت 
 . يستووا

قد يشبه أن يكون هذا من بالل على عهد رسول اهلل : قال بعض العلماء
 الصالةعند إقامته قبل أن يدخل يف  . 

أنه كان يوكل  روي عن عمر : وقال أبو عيسى الرتمذي يف جامعه
 . رجالً بإقامة الصفوف، وال يكرب حىت خيرب أن الصفوف قد استوت

استووا، وكان : وروي عن علي وعثمان أهنما كان يتعاهدان ذلك ويقوالن
 . تقدم يا فالن، تأخر يا فالن: علي يقول

أنه ضرب قدم أيب عثمان النهدي  صح عن عمر : وقال ابن حزم
كان بالل يسوي مناكبنا، : إلقامة الصف، وصح عن سويد بن غفلة قال

 . انتهى. ويضرب أقدامنا يف الصالة

بال شك؛ ألن  وهذا الذي ذكره سويد يف فعل بالل كان بعد النيب 
وبعده،  ، فلعل بالاًل كان يفعل ذلك يف عهد النيب سويًدا مل يلق النيب 

 . اهلل أعلمو 

صاحب -ويف املسند وسنن أيب داود، عن حممد بن مسلم بن السائب 
هل تدري مل صنع : صليت إىل جنب أنس بن مالك يوًما فقال: قال -املقصورة

: يضع عليه يده فيقول كان رسول اهلل : قال، ال واهلل: هذا العود؟ فقلت
 . «استووا واعدلوا صفوفكم»

 الصالة أخذ  إىلكان إذا قام   إن رسول اهلل : ويف رواية أليب داود قال
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: مث أخذه بيساره فقال «اعتدلوا سووا صفوفكم»: بيمينه مث التفت فقال
 . «اعتدلوا سووا صفوفكم»

استووا، استووا، »: كان يقول  أن النيب  ويف سنن النسائي، عنه 
 . «دياستووا، فوالذي نفسي بيده إني ألراكم من خلفي كما أراكم من بين ي

ويف املسند، وصحيح مسلم، وسنن النسائي، وابن ماجة، عن أيب مسعود 
 كان رسول اهلل : قال استووا وال »: ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول

تختلفوا فتختلف قلوبكم، لَِيِلِني منكم أولو األحالم والنهى، ثم الذين 
 . «يلونهم، ثم الذين يلونهم

عن  الرتمذي، عن عبد اهلل بن مسعود ويف املسند، وسنن أيب داود، و 
لَِيِلِني منكم أولوا األحالم والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم »: قال النيب 

 «الذين يلونهم، وال تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات األسواق
 . حديث حسن غريب: قال الرتمذي

وال تختلفوا فتختلف »وقد رواه مسلم يف صحيحه، وليس عنده 
 . «بكمقلو 

ما يكون فيها من اجللبة وارتفاع  «هيشات األسواق»: قال اخلطايب
: األصوات، وما حيد  فيها من الفنت، وأصله من اهلوش وهو االختالط، يقال

هتاوش القوم إذا اختلطوا، ودخل بعضهم يف بعض، وبينهم هتاوش أي اختالط 
 . انتهى. واختالف

 اعتدال القائمني هبا : فوفاملراد بتسوية الص: قال احلافظ ابن حجر
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 . انتهى. سد اخللل الذي يف الصف: يراد هبا أوعلى مست واحد، 

كال األمرين من تسوية الصفوف وإقامتها، وظواهر األحاديث اليت : قلت
تقدمت واليت ستأيت تشمل األمرين، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان اهلل 

فرأيت : -رضي اهلل عنهما-وأنس  عليهم أمجعني، ويدل على ذلك قول النعمان
 . الرجل يلزق منكبه مبنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه

وأما ما جاء من النص على سد اخللل، مع األمر بتسوية الصفوف كما 
سيأيت يف حديث أيب أمامة وابن عمر رضي اهلل عنهم، فليس املراد بذلك املغايرة 

 . م ببعض أفراد تسوية الصفوف وإقامتها، واهلل أعلمبني األمرين، وإمنا هو اهتما

دليل  «ليخالفن اهلل بين وجوهكم أولتسوون صفوفكم، »: ويف قوله
على وجوب تسوية الصفوف، وهو ظاهر كالم اإلمام أيب العباس ابن تيمية 

 . والتفريط فيه حرام: قدس اهلل روحه، ومال إليه احلافظ ابن حجر، قال

وعيد املذكور؛ فقيل هو على حقيقته، واملراد واختلف يف ال: قال
حنو ذلك،  أوجبعله موضع القفا،  (4)بتسوية الوجه بتحويل خلقه عن وجهه

فهو نظري ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل اإلمام، أن جيعل اهلل رأسه 
 . رأس محار

                                      

فتح الباري ]إخل ... واملراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه: كذا يف األصل، ويف الفتح  (4)
 / 44 .] 
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 .وقوع الوعيد من جنس اجلناية، وهي املخالفة: وفيه من اللطائف

لتسوون الصفوف، أو »: محله على ظاهره حديث أيب أمامةويؤيد 
: أخرجه أمحد، ويف إسناده ضعف، وهلذا قال ابن اجلوزي «لتطمسن الوجوه

ِمْن قَ ْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوه ا : الظاهر أنه مثل الوعيد املذكور يف قوله تعاىل
 . فَ نَ ُرَدَها َعَلى َأْدبَارَِها

معناه يوقع بينكم العداوة : قال النووي ومنهم من محلة على اجملاز،
تغري وجه فالن على أي ظهر يل من : والبغضاء، واختالف القلوب، كما تقول

وجهه كراهية؛ ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالفة يف ظواهرهم، واختالف الظواهر 
أو ليخالفن اهلل »: سبب الختالف البواطن، ويؤيده رواية أيب داود وغريه بلفظ

 . انتهى. «كمبين قلوب

أراد : «ليخالفن اهلل بين وجوهكم أو»: قال أبو موسى املديين يف قوله
هواها : أي «ال تختلفوا فتختلف قلوبكم»: وجوه القلوب؛ كحديثه اآلخر

 . انتهى، وهذا موافق لقول النووي. وإرادهتا

 . ذكرمها، واهلل أعلم إىلوذكر احلافظ أيضا فيه قولني ضعيفني ال حاجة 

رضي اهلل -ملسند، وسنن أيب داود، والنسائي، عن الرباء بن عازب ويف ا
ناحية، ميسح  إىليتخلل الصفوف من ناحية  كان رسول اهلل : قال -عنهما

إن اهلل »: وكان يقول «ال تختلفوا فتختلف قلوبكم»: صدورنا ومناكبنا ويقول
 . «عز وجل ومالئكته يصلون على الصفوف األول

 . تدركه بنحوهورواه احلاكم يف مس
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 ويف املسند، وصحيح مسلم، والسنن إال الرتمذي، عن جابر بن مسرة 
: فقلنا «أال تصفون كما تصف المالئكة عند ربها؟»: قال رسول اهلل : قال

يتمون الصفوف األول »: يا رسول اهلل، وكيف تصف املالئكة عند رهبا؟ قال
 . «ويتراصون في الصف

سووا »: قال رسول اهلل : قال أمامة ، عن أيب أيضاويف املسند 
صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، 

 . «فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف

رصوا »: قال أن النيب  ويف سنن أيب داود، والنسائي، عن أنس 
بيده إني ألرى صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا باألعناق، فوالذي نفسي 

 . «الشياطين تدخل من خالل الصف، كأنها الحذف

إهنا أكثر ما : احلذف غنم سود صغار، ويقال: قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
 . تكون باليمن

هي الغنم الصغار احلجازية؛ واحدهتا : وقال أبو السعادات ابن األثري
ناب، جياء هبا من هي صغار جرد ليس هلا آذان وال أذ: حذفة بالتحريك، وقيل

 . جرش اليمن

؛ فروى اإلمام أمحد يف النيب  إىلوقد جاء تفسري احلذف مرفوًعا : قلت
رضي -مسنده، والطرباين يف الصغري، واحلاكم يف مستدركه، عن الرباء بن عازب 

أقيموا صفوفكم، ال يتخللكم كأوالد »: قال رسول اهلل : قال -اهلل عنهما
 :، وما أوالد احلذف؟ قاليا رسول اهلل: قيل «الحذف
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 . هذا لفظ أمحد «سود جرد تكون بأرض اليمن»

تراصوا في الصفوف، »: يقول كان رسول اهلل : ولفظ الطرباين قال
ضأن » :وما أوالد احلذف؟ قال: قيل« وال يتخللكم الشيطان كأوالد الحذف

 . «سود تكون بأرض اليمن

ي الصف، ال يتخللكم تراصوا ف»: ولفظ احلاكم قال رسول اهلل 
ضأن جرد سود »: يا رسول اهلل، ما أوالد احلذف؟ قال: قلت «أوالد الحذف

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه هبذا : قال احلاكم «تكون بأرض اليمن
 . اللفظ، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

-ويف املسند، وسنن أيب داود، ومستدرك احلاكم، عن عبد اهلل بن عمر 
أقيموا الصفوف، فإنما تصفون »: قال أن رسول اهلل  -ي اهلل عنهمارض

بصفوف المالئكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي 
إخوانكم، وال تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله اهلل تبارك 

هذا لفظ أمحد رمحه اهلل، وصححه ابن  «وتعالى، ومن قطع صفا قطعه اهلل
 . على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: ة، واحلاكم وقالخزمي

 . إىل آخره «...من وصل صف ا»: وروى النسائي منه قوله

رضي اهلل -ويف املسند، وسنن ابن ماجة، وصحيح ابن حبان، عن عائشة 
إن اهلل ومالئكته يصلون على الذين »: قال رسول اهلل : قالت -عنها

 . «فوف، ومن سد فرجة رفعه اهلل بها درجةَيِصلون الص
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إن اهلل ومالئكته يصلون على الذين يصلون »: وروى احلاكم منه قوله
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : مث قال احلاكم «الصفوف

 . الذهيب يف تلخيصه

أن رسول اهلل  ويف املسند أيضا، وسنن أيب داود، والنسائي عن أنس 
 أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في »: قال

 . «الصف المؤخر

قال رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها-ويف سنن أيب داود، عن عائشة 
 :«ال يزال قوم يتأخرون عن الصف األول حتى يؤخرهم اهلل في النار» . 

أن   ويف صحيح مسلم، والسنن إال الرتمذي، عن أيب سعيد اخلدري
تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم »: رأى يف أصحابه تأخرًا فقال رسول اهلل 

 . «من بعدكم، ال يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل

قال رسول : قال هريرة  أيبويف املسند، وصحيح مسلم، والسنن، عن 
خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء »: اهلل 

 . حسن صحيح: قال الرتمذي «شرها أولهاآخرها، و 

قال : قال -رضي اهلل عنهما-ويف سنن ابن ماجة، عن جابر بن عبد اهلل 
خير صفوف الرجال مقدمها، وشرها مؤخرها، وخير »: رسول اهلل 

 . «صفوف النساء مؤخرها، وشرها مقدمها

ويف الصحيحني، واملوطأ، ومسند اإلمام أمحد، وسنن النسائي، عن أيب 
 لو يعلم الناس ما في النداء»: قال أن رسول اهلل  هريرة 
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 . احلديث «والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا الستهموا عليه

-لو تعلمون »: قال عن النيب  ويف رواية ملسلم، وابن ماجة، عنه 
 . «ما في الصف المقدم لكانت قرعة -أو يعلمون

 . «رعةما كانت إال ق»: ويف رواية ملسلم

ويف سنن النسائي، وابن ماجة، ومستدرك احلاكم، واحللية أليب نعيم، عن 
كان يصلي على الصف األول ثالثًا، » أن رسول اهلل  العرباض بن سارية 
هذا لفظ النسائي، ولفظ أيب نعيم حنوه، ولفظ ابن ماجة « وعلى الثاين واحدة

صحيح اإلسناد، : ل احلاكمقا« كان يستغفر للصف املقدم ثالثًا وللثاين مرة»
 . صحيح على شرطهما ومل خيرجا للعرباض: وقال الذهيب يف تلخيصه

-ويف املسند، وسنن ابن ماجة، ومستدرك احلاكم، عن الرباء بن عازب 
إن اهلل ومالئكته يصلون »: يقول مسعت رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما

 . «على الصف األول

 . مثل ذلك عن النيب  لرمحن بن عوف والبن ماجة أيضا، عن عبد ا

رضي -ويف سنن أيب داود، وابن ماجة، وصحيح ابن حبان، عن عائشة 
إن اهلل ومالئكته يصلون على ميامن »: قال رسول اهلل : قالت -اهلل عنها
 . «الصفوف

وخلفائه الراشدين بتسوية الصفوف ورصها، وسد  علم اعتناء النيب  وإذا
  فرجات، فالواجب على األئمة أن يقتدوا بنبيهم ما كان فيها من ال
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وبأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني، وأن يعتنوا بأمر املأمومني وال يرتكوهم 
كلكم راع »: مهاًل، فإهنم مسؤولون عنهم كما جاء يف احلديث الصحيح

، وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب «ومسؤول عن رعيته
 «إن كل مصل راع ومسئول عن رعيته»: احلديث جاء يف(: الصالة)

إن اإلمام راع ملن يصلي هبم، فما أوىل اإلمام بالنصيحة ملن : وقد قيل
يصلي خلفه، وأن حيسن أدهبم وتعليمهم إذ كان راعًيا هلم وكان غدا 

و ْأم ر يا عبد اهلل اإلمام أال يكرب أول ما : -أن قال إىل-مسؤواًل عنهم 
حىت يلتفت مييًنا ومشااًل، فإن رأى الصف معوًجا  يقوم مقامه للصالة

واملناكب خمتلفة أمرهم أن يسووا صفوفهم وأن حياذوا مناكبهم، فإن رأى 
فرجة أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض حىت تتماس  (14)[رجلني]بني كل 

مناكبهم، واعلموا أن اعوجاج الصفوف واختالف املناكب ينقص من 
كر أحاديث يف النهي عن ذلك وتقدم ذكرها مث ذ -الصالة، فاحذروا ذلك 

فتسوية الصفوف، ودنو الرجال بعضهم من بعض من متام : -مث قال
 . انتهى. الصالة، وترك ذلك نقص يف الصالة

بتسوية صفوفهم  والواجب على املأمومني أن ميتثلوا أمر نبيهم 
من  ورصها، واملقاربة بينها، وسد اخللل فيها، ويبتعدوا عما هناهم عنه

االختالف الذي يؤدي إىل االختالف بني وجوههم وقلوهبم، وجيب عليهم 
 يف تعديل -رضوان اهلل عليهم أمجعني-أن يسريوا على منهاج الصحابة 

                                      

 . ساقطة من األصل املخطوط (14)
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صفوفهم ورصها، حبيث كان الرجل منهم يلزق منكبه مبنكب صاحبه، وركبته 
لشياطني، بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، وال يرتكوا بينهم فرجات تدخل فيها ا

الصف األول، وميمنة الصف ليغتنموا فضل  إىلوينبغي هلم أيضا أن يسارعوا 
َمْن َعِمَل : ذلك، وال يتأخروا مع املتأخرين فيؤخرهم اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل

َها َوَما رَُبَك ِبَظاَلٍم لِْلَعِبيدِ   [. 34: فصلت] َصاِلح ا َفِلنَ ْفِسِه َوَمْن َأَساَء فَ َعَلي ْ
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 فصل

 . ومما يقع من كثري من اجل ّهال أن يصلي أحدهم منفرًدا خلف الصف

على من رآه يصلي فذا خلف الصف، وأمره أن يعيد  وقد أنكر النيب 
فبايعناه  خرجنا حىت قدمنا على النيب : الصالة؛ قال علي بن شيبان 

رجالً مث صلينا وراءه صالة أخرى، فقضى الصالة، فرأى : وصلينا خلفه، قال
: حىت انصرف قال فوقف عليه نيب اهلل : فرًدا يصلي خلف الصف، قال

رواه اإلمام أمحد، وابن  «استقبل صالتك، ال صالة للذين خلف الصف»
 . ماجة وهذا لفظه، وأشار إليه الرتمذي يف جامعه

استقبل صالتك، فإنه ال صالة لفرد خلف »: ويف رواية أمحد فقال له
 . «الصف

، صليت خلف رسول اهلل : بان يف صحيحه ولفظه قالورواه ابن ح
رجل خلف الصف وحده، فقال النيب  إىلصالته نظر  فلما قضي رسول اهلل 

 :«فَأِعد صالتك، فإنه ال صالة لفرد »: نعم، قال: قال« هكذا صليت؟
 . «خلف الصف وحده

أن رسول اهلل  ويف املسند، والسنن إال النسائي، عن وابصة بن معبد 
  فأمره أن يعيد الصالة»رأى رجال يصلي خلف الصف وحده» . 

 . حديث حسن: ورواه ابن حبان يف صحيحه، وقال الرتمذي

 . ثبت احلديث أمحد، وإسحاق: وقال ابن املنذر
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عن رجل صلى خلف الصفوف  سئل رسول اهلل : ويف رواية ألمحد قال
 . «يعيد الصالة»: وحده، فقال

: ساء إذا كثرن كحكم الرجال؛ لقول النيب إذا عرف هذا فحكم الن
رواه اإلمام أمحد، ومسلم، وأهل  «خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها»

حنوه؛  عن النيب  -رضي اهلل عنهما-اهلل السنن، من حديث جابر بن عبد 
ال »: فلو وقفت امرأة خلف صف النساء فذة مل تصح صالهتا؛ لعموم قوله 

 . «فصالة لفرد خلف الص

على النساء من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال : قال ابن حزم
 . لعموم األمر بذلك

واملرأة إذا كان : وقال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها إن مل 

الرجال؛ وهو أحد القولني يف مذهب  تقف معها حكم الرجل املنفرد عن صف
 . أمحد رمحه اهلل تعاىل

وأما املرأة فإن السنة وقوفها فذة إذا مل : وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
يكن هناك امرأة تقف معها؛ ألهنا منهية عن مصافة الرجال، فموقفها املشروع 

ها فلو كان معها نساء ووقفت وحد: أن تكون خلف الصف فذة، فإن قيل
هذا غري مسلم، بل إذا كان صف النساء فحكم املرأة : صحت صالهتا، قيل

 . انتهى. بالنسبة إليه يف كوهنا فذة كحكم الرجل بالنسبة إىل صف الرجال

 فإن قيل لو وقفت: وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل أيًضا يف موضع آخر
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ل إذا ليس كذلك؛ ب: املرأة فذة خلف صف النساء صحت صالهتا، قيل
انفردت املرأة عن صف النساء مل تصح صالهتا؛ كالرجل الفذ خلف صف 

ال صالة »: الرجال، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى يف تعليقه؛ لعموم قوله 
خرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرجال  «لفرد خلف الصف

 . انتهى. للحديث الصحيح بقي فيما عداه على هذا العموم

تنبيه على أن صالة الفذ خلف الصف غري جمزئة، وعليه واملقصود ههنا ال
أن يعيد الصالة، وأن حكم املرأة إذا كان معها من يصاففها كحكم الرجل، 

 . واهلل أعلم
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 فصل

ومما يفعله كثري من اجلهال أهنم ال يفصلون بني صالة الفريضة وصالة 
باإلحرام  النافلة بالفصل املأمور به شرًعا، بل يصل أحدهم سالم الفريضة

بالنافلة، وقد رأيت كثريًا من أهل اآلفاق يفعلون ذلك يف املسجد احلرام أيام 
املوسم، يقومون يف مواضعهم من حني يسلمون من الفريضة فيحرمون بالنافلة 
من غري فصل بينها وبني الفريضة، وما رأيت أحًدا ينكر ذلك عليهم وينهاهم 

يف صحيحه، وأبو داود يف سننه، عن ، فقد روى مسلم عن خمالفة أمر النيب 
ابن -عمر بن عطاء بن أيب اخلوار، أن نافع بن جبري أرسله إىل السائب بن يزيد 

نعم، صليت معه : يسأله عن شيء رآه منه معاوية يف الصالة، فقال -أخت منر
اجلمعة يف املقصورة، فلما سلم اإلمام قمت يف مقامي فصليت، فلما دخل 

 تعد ملا فعلت، إذا صليت اجلمعة فال تصليها بصالة حىت ال: أرسل إيّل فقال
 أوأمرنا بذلك أال نوصل صالة حىت نتكلم » تكلم أو خترج، فإن رسول اهلل 

 . «خنرج

السنة أن يفصل بني : قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل
الفرض وغري  الفرض والنفل يف اجلمعة وغريها، ويف هذا من احلكمة التمييز بني

 . انتهى. الفرض، كما مييز بني العبادة وغري العبادة
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 فصل

ومن احلق الواجب (: الصالة)قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
على املسلمني أن يقدموا خيارهم، وأهل الدين، واألفضل منهم أهل العلم 

إذا أم بالقوم » :باهلل تعاىل، الذين خيافون اهلل ويراقبونه، وقد جاء احلديث
: ، وجاء احلديث«رجل وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في سفال

، وإمنا معناه الفقهاء «فقهائكم، وأئمتكم قرائكم إلىأجعلوا أمر دينكم »
والقراء أهل الدين والفضل والعلم باهلل تعاىل، واخلوف من اهلل تعاىل، الذين 

يلزمهم من وزر أنفسهم ووزر ويتقون ما يعتنون بصالهتم وصالة من خلفهم، 
من خلفهم إن أساوؤا يف صالهتم، ومعىن القراء ليس على حفظ القرآن، فقد 
حيفظ القرآن من ال يعمل به، وال يعبأ بدينه، وال بإقامة حدود القرآن، وما 

إن أحق الناس بهذا »: فرض اهلل عز وجل عليه فيه، وقد جاء احلديث
، فاإلمام بالناس املقدم بني « يقرأالقرآن من كان يعمل به وإن كان ال

أيديهم أعلمهم باهلل وأخوفهم له، وذلك واجب والزم هلم فتزكو صالهتم، 
وإن تركوا ذلك مل يزالوا يف سفال وإدبار وانتقاص يف دينهم، وب عد من اهلل 
ورضوانه وم ن جنته، فرحم اهلل قوًما عنوا بدينهم وعنوا بصالهتم، فقدموا 

 . انتهى. ، وطلبوا بذلك القربة إىل رهبميف ذلك سنة نبيهم خيارهم واتبعوا 

قال : قال وقد روى الدارقطين يف سننه بإسناد ضعيف، عن أيب هريرة 
 . «إن سركم أن تزكو صالتكم فقدموا خياركم»: رسول اهلل 
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: قال -رضي اهلل عنهما-ويف سننه أيًضا بإسناد ضعيف، عن ابن عمر 
علوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين اج»: قال رسول اهلل 
 . «اهلل عز وجل

ويف سننه أيًضا، ومستدرك احلاكم بإسناد ضعيف، عن مرثد بن أيب مرثد 
إذا سركم أن تقبل صالتكم فليؤمكم »: قال رسول اهلل : قال الغنوي 

 . «خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم

السفال، وأسوأ األفعال، تقدمي املفتونني بالقبور إذا علم هذا فمن أسفل 
ومن فيها من األموات، وتقدمي أشباههم من املشركني الذين جيعلون لبعض 
املخلوقني شيئا من خصائص الربوبية واإلهلية، وكذلك تقدمي اجلهمية الذين  

 . يومنا هذا إىلكف رهم السلف وأتباع السلف 

وال سيما من كان يظهر بدعته وكذلك تقدمي غريهم من أهل البدع، 
 . ويدعو إليها

وكذلك تقدمي أهل الفسق والفجور، وال سيما من كان جياهر باملعاصي 
وال يبايل بإظهارها، وبعض القضاة واملدرسني اجلاهلني يقدمون أمثال هؤالء 
الذين ذكرنا، ويصلون خلفهم طوًعا واختيارًا من غري خوف وال قهر من 

 . انسلطان، فاهلل املستع

رضي اهلل -وقد روى ابن ماجة يف سننه، من حديث جابر بن عبد اهلل 
ال َتؤَمَن امرأٌة رجال، وال َيؤم أعرابي »: قال أن رسول اهلل  -عنهما

 «مهاجر ا، وال يؤم فاجر مؤمن ا؛ إال أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه
 . يف إسناده مقال
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مسعت : عبد اهلل بن يوسف قالوروى أبو نعيم يف احللية، عن أمحد بن 
: رجل يكذب بالقدر، أأصلي وراءه؟ قال: -يعين الثوري-رجاًل يقول لسفيان 

ال تقدموه، ال : هو إمام القرية ليس هلم إمام غريه، قال: ال ت قّدموه، قال
 . تقدموه، وجعل يصيح

يعين -سألت سفيان : وروى أبو نعيم أيًضا، عن إبراهيم بن املغرية قال
 . ال، وال كرامة: اإلميان قول بال عمل؟ قال: أأصلي خلف من يقول: -ريالثو 

مسعت سفيان الثوري : وروى أبو نعيم أيضا، عن بشر بن منصور قال
ال : على بايب مسجد إمامه صاحب بدعة؟ قال: يقول، وسأله رجل فقال

 . ال تصل خلفه: تكون الليلة املطرية وأنا شيخ كبري؟ قال: تصل خلفه، قال

مسعت رجاًل سأل أمحد بن حنبل : قال حممد بن يوسف بن الطباعو 
فأصلي : ال، قال: أصلي خلف من يشرب املسكر؟ قال: يا أبا عبد اهلل: فقال

سبحان اهلل، أهناك عن مسلم وتسألين : القرآن خملوق؟ فقال: خلف من يقول
 . عن كافر

سألت : (الورع)وقال أبو بكر أمحد بن حممد بن عبد اخلالق يف كتاب 
يا أبا احلسن يصلى : عمن ال ي كّفر اجلهمية، قلت -يعين الوراق-عبد الوهاب 
 . اإلسالمال ي صلى خلفه، هذا ضال مضل، متهم على : خلفه؟ قال

 مسعت أمحد بن حنبل، وسئل عن : سعيد األراطي أيبوقال سعيد بن 
يردون  أما اجلهمي فال، وأما الرافضة الذين: الصالة خلف ملبتدعة؟ فقال

 . احلديث فال
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ال ي صلي خلف مرجئ وال رافضي وال فاسق، : وقال يف رواية أيب احلار 
 . إال أن خيافهم فيصلي مث يعيد

يعين أمحد -قلت أيام كان يصلي اجل مع اجلهمية، قلت له : وقال أبو داود
: أنا أعيد، ومىت ما صليت  خلف أحد ممن يقول: اجلمعة؟ قال: -بن حنبل
 . نعم: وتعرفه؟ قال: وق فأعد، قلتالقرآن خمل

إذا كان داعًيا فال : أصلي خلف املرجئ؟ قال: قلت ألمحد: قال أبو داود
 . ي صلى خلفه

أي صلى خلف رجل ي قّدم : قلت ألمحد: وقال حرب بن إمساعيل الكرماين
 . ال يصلى خلف هذا: علًيا على أيب بكر وعمر؟ قال

بد اهلل ي سأل عن الذي يشتم مسعت أبا ع: إبراهيموقال إسحاق بن 
 . ال، وال كرامة: معاوية نصلي خلفه؟ قال

كان اإلمام   إذا: مسعت أمحد رمحه اهلل تعاىل وقيل له: وقال أبو داود
 . ال ي صلى خلفه البتة: يسكر؟ قال

صليت خلف رجل مث علمت أنه : مسعت أمحد وسأله رجل قال: وقال أيضا
 . اليت صليت  وحدك: يتهما صاليت؟ قالأ: نعم أعد، قال: يسكر أعيد؟ قال

 رأيت رجال يسكر، أنا أصلي : مسعت رجال سأل أمحد قال: وقال أيًضا



 

 4 4 

يف البادية املساجد  ! أين أنت؟: أصلي وحدي؟ قال: ال، قال: خلفه؟ قال
 . غريه من املساجد إىلختطاه : أنا يف حانويت، قال: كثرية، قال

حنبل عن الصالة خلف من يشرب سئل أمحد بن : وقال علي بن املوفق
ال ي صلى خلف : النبيذ الذي ي لقى فيه الذاذي واألكشو  ولوز م ر؟ فقال أمحد

 . من يشرب هذا، وال خلف من جيلس إىل من يشرب هذا
ومثله من يشرب الدخان اخلبيث املسمي بالتنت؛ ألنه قد اجتمع : قلت

صلى خلف من يشربه، وال فيه علتان من علل التحرمي؛ اخلبث واإلسكار، فال ي  
 . خلف من جيالس شاربيه، ومياشيهم وينبسط إليهم

نبت يتعلق : نبت له عنقود طويل، واألكشو : الذاذي: قال يف القاموس
 . باألغصان وال عرق له يف األرض

ال جيوز أن يوىل : أبو العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه اإلسالمقال شيخ 
يشة، أو يفعل شيئا من املنكرات احملرمة مع اإلمامة بالناس من يأكل احلش

 . إمكان تولية من هو خري منه
ال تصح خلف أهل األهواء والبدع والفسقة، مع القدرة على : وقال أيًضا

 . الصالة خلف غريهم
 . ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق: وقال يف موضع آخر

الة خلف الفاسق، وذكر رمحه اهلل تعاىل أن األئمة متفقون على كراهة الص
 . لكن اختلفوا يف صحتها

 . ال تصح؛ كقول مالك وأمحد يف إحدى الروايتني عنهما: فقيل
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بل تصح؛ كقول أيب حنيفة، والشافعي، والرواية األخرى عنهما، ومل : وقيل
 . انتهى. يتنازعوا أنه ال ينبغي توليته

طبة إذا فسقت الر : إذا تقرر هذا فأصل الفسق يف اللغة اخلروج؛ يقال
 . خرجت عن قشرها

 . اخلروج عن طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله : واملراد به يف الشرع

أصل الفسوق اخلروج عن االستقامة، : قال أبو السعادات ابن األثري
 . واجلور، وبه مسي العاصي فاسًقا

الرتك ألمر اهلل تعاىل، والعصيان،  -بالكسر-الفسق : وقال يف القاموس
 . طريق احلق أو الفجور كالفسوقواخلروج عن 

فسق فالن خرج عن حجر الشرع، وهو أعم من : وقال الراغب األصفهاين
الكفر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثري، لكن ت عورف فيما كان كثريًا، 
وأكثر ما يقال الفاسق ملن التزم حكم الشرع وأقر به مث أخل جبميع أحكامه أو 

افر األصلي فاسق فألنه أخل حبكم ما ألزمه العقل واقتضته قيل للك وإذاببعضه، 
 . انتهى. الفطرة

ومن املصائب املؤملة أن كثريًا من قراء زماننا واملنتسبني منهم إىل العلم 
، وجتاسروا على إظهار قد خرجوا عن طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله 

دم وصفهم أنواع الفسوق والعصيان بال خجل منهم وال استحياء كما تق
؛ فبعضهم حيلق «ليست لهم زعة»بأهنم  يف حديث معاذ بن جبل 

 حليته ويتشبه باجملوس وطوائف اإلفرنج يف زماننا، وبعضهم ينتفها 
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 . أقبح أونتًفا، وذلك مثل احللق 

وكثري منهم يصفقون بأيديهم يف احملافل، تشبها مبشركي قريش 
الل يف زماننا، وتشبًها وبطوائف اإلفرنج وغريهم من أمم الكفر والض

بالنساء أيًضا، وكثري منهم يشربون الدخان اخلبيث املسمى بالتنت، ويدمون 
شربه وهو من املسكرات، وكثري منهم يتحلون بالساعات يف أيديهم تشبًها 
بالنساء يف لبسهن األساور، وكثري منهم يشرتون املصورات ويقتنون الصور 

م يلعبون بالكرة واجلنجفة ويأخذون وينصبوهنا يف جمالسهم، وكثري منه
القمار على الغلبة يف ذلك، وهو من امليسر، وكثري منهم يتخذون آالت 
اللهو كالراديو والفونغراف، ويستمعون إىل الغناء واملزامري وأنواع األحلان 
وآالت اللهو والطرب، وأصوات النساء األجنبيات ونغماهتن باألحلان املطربة 

جور وارتكاب الفواحش، وبعضهم يدعو نساءه ليستمعن اليت تدعو إىل الف
إىل ما ذ كر أو جيعل هلن آلة خاصة كلما اشتقن إىل مساع الغناء وآالت 
اللهو فتحنها، وبعضهم حيضر عند السينما اخلبيثة، ورمبا حضر هو ونساؤه 
ملشاهدة ما فيها من السحر واخلالعة واجملون، ورمبا ترك بعضهم الصالة 

للعكوف على  أوو أخرها عن وقتها إيثاًرا حلضور السينما، املكتوبة أ
الراديو، ويقّدم ذلك على ذكر اهلل تعاىل وعبادته، وبعضهم ينصب يف 

املوسيقي املطربة، وكثري منهم يعاشرون النساء جملسه من الساعات اليت فيها 
فعل  ويتلذذون بالنظر إليهن وإىل مساع أصواهتن، ومن األجنبيات، وخيلون هبن،

هذا مل يستبعد منه أن يفعل معهن ما هو أعظم من ذلك من احملرمات، وكثري 
 منهم يعاشرون املردان 
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واألنذال والسفل الساقطني، وكثري منهم ينكرون على من يأمر باملعروف، وينهى 
 . غري ذلك مما جياهرون به من أنواع الفسوق والعصيان إىل... عن املنكر

اإلمامة يف الصالة، وال يبايل مبا هو  إىليتقدم ومع هذا فمن هؤالء من 
م صر  عليه من املعاصي، وال باللعن والوعيد الشديد ملن أ ّم قوًما وهم له  
كارهون، وال ب رّد صالته عليه كما يف جامع الرتمذي، عن أنس بن مالك 

 لعن رسول اهلل »: قال  ثالثة؛ رجل أم قوًما وهم له كارهون، وامرأة
قال « زوجها عليها ساخط، ورجل مسع حي على الفالح مث مل جيبباتت و 
ويف الباب عن ابن عباس، وطلحة، وعبد اهلل ابن عمرو، وأيب أمامة : الرتمذي

حدثنا هناد، أخربنا جرير، عن منصور، : رضي اهلل عنهم، مث قال الرتمذي
عن هالل بن يساف، عن زياد بن أيب اجلعد، عن عمرو بن احلار  بن 

أشد الناس عذابًا اثنان؛ امرأة عصت زوجها، : كان يقال: قال طلق املص
فسألنا عن اإلمام، فقيل : قال منصور: قال جرير. وإمام قوم وهم له كارهون

إمنا عين هبذا األئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإمنا اإلمث على من  : لنا
 . كرهه

ا موصولة، فأما واألحاديث اليت علقها الرتمذي قد ر ويت كله: قلت
قال : فرواه احلاكم يف مستدركه قال -رضي اهلل عنهما-حديث ابن عباس 

ثالثة لعنهم اهلل؛ من تقدم قوم ا وهم له كارهون، وامرأة »: رسول اهلل 
باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصالة حي على الفالح 

 . «ثم لم يجب
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 عن رسول اهلل  -اهلل عنهما رضي-ويف سنن ابن ماجة، عن ابن عباس 
ثالثة ال ترتفع صالتهم فوق رؤوسهم شبر ا؛ رجل َأَم قوما وهم له  »: قال

 . «كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وَأَخَوان متصارمان

، فرواه الطرباين عنه أنه صلى بقوم، وأما حديث طلحة بن عبيد اهلل 
م قبل أن أتقدم، أرضيتم بصاليت؟ إين نسيت أن أستأمرك: فلما انصرف قال

أيما رجل »: يقول إين مسعت رسول اهلل : قال! نعم، ومن يكره ذلك؟: قالوا
 . «أم قوم ا وهم له كارهون لم تجاوز صالته أذنيه

فرواه أبو داود وابن  -رضي اهلل عنهما-وأما حديث عبد اهلل بن عمرو 
ثالثة ال يقبل اهلل منهم » :كان يقول  إن رسول اهلل : ماجة يف سننيهما قال

صالة؛ من تقدم قوم ا وهم له كارهون، ورجل أتى الصالة دبار ا؛ والدبار أن 
 . «يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره

قال رسول اهلل : ، فرواه الرتمذي يف جامعه قالأمامة  أيبوأما حديث 
 :«وامرأة باتت ثالثة ال تجاوز صالتهم آذانهم؛ العبد اآلبق حتى يرجع ،

هذا حديث : قال الرتمذي «وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون
 . حسن غريب

من َأَم قوم ا »: مرفوًعا ويف الباب أيضا عن جنادة بن أيب أمية : قلت
 . رواه الطرباين «وهم له كارهون فإن صالته ال تجاوز ترقوته

سهلة السائب بن خالد  داود، وصحيح ابن حبان، عن أيب أيبويف سنن 
 أن رجال أ ّم قوًما، فبصق يف القبلة، ورسول اهلل  -من أصحاب النيب -

 ، فأراد بعد ذلك «ال يصلي لكم»: حني فرغ ينظر، فقال رسول اهلل 
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 ، فذكر ذلك لرسول اهلل أن يصلي هلم، فمنعوه وأخربوه بقول رسول اهلل 
 . «يت اهلل ورسولهإنك آذ»: ، وحسبت أنه قال«نعم»: فقال

: قال -رضي اهلل عنهما-وروى الطرباين يف الكبري، عن عبد اهلل بن عمرو 
رجاًل يصلي بالناس الظهر، فتفل يف القبلة وهو يصلي  أمر رسول اهلل 

 إىلبالناس، فلما كان صالة العصر أرسل إىل آخر، فأشفق الرجل األول، فجاء 
ال، ولكنك تَ َفْلَت بين »: شيء؟ قال يا رسول اهلل، أنزل يفّ : فقال النيب 

 . «يديك وأنت تؤم الناس، فآذيت اهلل والمالئكة

إذا كان املرء ي عزل : أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل اإلسالمقال شيخ 
صّر على أكل احلشيشة، 

 
ألجل إساءته يف الصالة، وبصاقه يف القبلة، فكيف بامل

ر منها كما عليه طائفة من الناس، فإن مثل ال سيما إن كان مستحاًل للمسك
هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإال قتل؛ إذ السكر منها حرام باإلمجاع، 

 . انتهى. واستحالل ذلك كفر بال نزاع

وكذا يقال فيمن يستحل السكر، من أي نوع كان من املسكرات  : قلت
لتنت، وغري ذلك من كالكلولونيا، واالسربتو، والدخان املننت اخلبيث املسمى با

مشروبًا، أو مشموًما،  أوكواًل، ور املسكرة، وسواًء كان املسكر مأأنواع اخلم
فكل ما وجد فيه اإلسكار فهو حرام بالنص واإلمجاع، ومن استحله كفر، واهلل 

 . أعلم

بادر الذي بصق يف القبلة بعزله عن اإلمامة ومل  وإذا عرف أن النيب 
 يف أفعاله، لى املسلمني أن يتبعوا نبيهم يعذره باجلهل؛ فالواجب ع
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ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحُبوَن الَلَه فَاتَِبُعوِني : وميتثلوا مجيع أقواله، قال اهلل تعاىل
، فإذا تقدم يف اإلمامة مستور احلال، مث ُيْحِبْبُكُم الَلُه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 
اليت تقدح يف عدالته مما ذكرنا قريبا ومما مل ظهر أنه يفعل شيًئا من املنكرات 

يف عزله الذي بصق يف القبلة،  نذكره فالواجب املبادرة بعزله، اقتداء بالنيب 
داود،  أبورواه  «ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم»: وامتثااًل لقوله 

 . وابن ماجة، من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما

هم الفقهاء والقراء، أهل الدين والفضل : قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل
والعلم باهلل تعاىل واخلوف من اهلل تعاىل، الذين يعتنون بصالهتم وصالة من 
خلفهم، ويتقون ما يلزمهم من وزر أنفسهم ووزر من خلفهم إن أساؤوا يف 

 . إىل آخر كالمه، وتقدم يف أول الفصل... صالهتم

القراء الذين يقيمون حروف القرآن، ويضيعون حدوده، فليسوا  وأما
بأهل لإلمامة والواليات الدينية، وما أكثرهم يف هذه األزمان، ال كثرهم 

ْوَراَة : اهلل، وما أشبهم بالذين قال اهلل تعاىل فيهم ِذيَن ُحِمُلوا التَ  َثُل اَل َم
ْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيحْ  ْم َي ْسَفار اُثَم َل ، وتولية هؤالء وأشباههم ِمُل َأ

يف الواليات الدينية خيانة قبيحة؛ ملا يف مستدرك احلاكم، عن ابن عباس 
من استعمل رجال  من »: قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-

عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى هلل منه، فقد خان اهلل وخان 
 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: اكمقال احل «ورسوله وخان المؤمنين

 فالواجب على املسلمني أن يولوا يف اإلمامة وغريها من الواليات
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الدينية من كان عداًل مرضًيا، وال جيوز هلم أن يولوا الف ّساق واجل ّهال، وال ي قروا 
أحًدا منهم مع القدرة على عزله، وال ي صّلوا خلف فاسق مع القدرة على الصالة 

 . ريهخلف غ

وكذلك ينبغي للناس أن ال يصلوا خلف من يأخذ كراء على إمامته، وال 
 . سيما إن كان يشارط على ذلك

أصلي بكم : مسعت أمحد سئل عن إمام قال لقوم: قال أبو داود
! أسأل اهلل العافية، من يصلي خلف هذا؟: رمضان بكذا وكذا درمًها؟ قال

واتخذ مؤذن ا ال يأخذ على » :لعثمان بن أيب العاص  وقد قال النيب 
حديث حسن، : رواه اإلمام أمحد، وأهل السنن، وقال الرتمذي «أذانه أجر ا
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف : وقال احلاكم

 . تلخيصه

فكل من اإلمامة واألذان ال جتوز أخذ األجرة عليه، وال ينبغي أن يوىل 
عليهما، وإن أ عطي رزقًا من بيت املال بدون طلب منه فيهما من طلب األجرة 

 . ومشارطة وبغري إشراف نفس فال بأس من أن يأخذه، واهلل أعلم

وقد روى أبو نعيم يف احللية، من حديث علي الطنافسي، حدثنا عبد 
كان رجل ضرير جيالس سفيان الثوري، فإذا كان : الرمحن بن مصعب قال
فيصلي بالناس، في كسى وي عطى، فقال  السواد، إىلشهر رمضان خيرج 

كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءهتم ويقال ملثل هذا   إذا: سفيان
 يا أبا عبد اهلل، تقول يل هذا وأنا : قد تعجلت ثوابك يف الدنيا، فقال
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كان هذا جليسك، أفال : أخاف أن يقال يل يوم القيامة: قال! جليسك
 نصحته؟ 

السواد يصلي بأهله من أجل ما  إىلضرير إمنا كان خيرج لعل هذا ال: قلت
حيصل منهم من الكسوة والعطية، وهذا من طلب الدنيا بعمل اآلخرة؛ فلهذا 

 . قال له سفيان رمحه اهلل تعاىل ما قال

وما أكثر السالكني على منهج هذا الضرير من أهل زماننا من ضريرين 
 . وأصحاء، فاهلل املستعان

إن من »: -رضي اهلل عنهما-ديثي ابن مسعود وحذيفة وقد تقدم يف ح
وقد وقع األمر طبق ما جاء فيهما، « أشراط الساعة التماس الدنيا بعمل اآلخرة

فصارت أعمال اآلخرة طرًقا ووسائل لتحصيل حطام الدنيا ومالذها، ومن ذلك 
ل أخذ األجرة على اإلمامة واألذان، وتعلم العلم وتعليمه، وغري ذلك من أعما

 . اآلخرة، واهلل املستعان

 



 

 444 

 فصل

ومن أسوأ األفعال وكبائر اإلمث التخلف عن اجلمعة واجلماعة من غري 
عذر، وقد فشا هذا املنكر الذميم يف زماننا وظهر، وكثر يف القراء واملنتسبني إىل 
العلم من معلمني ومتعلمني، فضاًل عن اجلهال والغوغاء وحنوهم من العوام 

 . والسوقة

مصداق ما تقدم ذكره يف حديث معاذ بن جبل، وحديث أنس، وهذا 
أنه يكون يف آخر الزمان قراء »: -رضي اهلل عنهم-وحديث حذيفة 

، وهلذا كثري منهم يعكفون على الراديو الستماع ما يذاع فيه من «فسقة
اهلذيانات وأنواع اجملنون واحملرمات، ويْؤث رون احلضور عنده على حضور 

اعات، ورمبا أّخر أحدهم الصالة عن وقتها إيثاًرا للعكوف الصلوات يف اجلم
على الراديو أو على اجلرائد واجملالت وما شاهبها من الكتب العصرية اليت 
قل خريها وكثر شرها وعظم ضررها على الدين، ورمبا ترك أحدهم الصالة 
ي عن ختلفه عن الصالة يف مجاعة غضب من ذلك  بالكلية، وبعضهم إذا هن 

أز واستكرب عن قبول النصيحة، وأخذ يعذر نفسه مبا ليس بعذر، وامش
وجيادل من هناه عن املنكر ويقع يف عرضه بالسب والتنقص وأنواع األذى، 

َكَمَثِل فيجمع بني أنواع كبائر اإلمث، وقد وقع هذا كثريًا من الذين م ث لهم 
لصالة، وقلة رغبتهم ستهانتهم با؛ وما ذاك إال الاْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفار ا

 . يف الباقيات الصاحلات، فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
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فأما األعمال الدنيوية والوظائف اليت فيها  صيل احلطام واحلظوظ 
العاجلة فإهنم يثابرون عليها، وحيافظون على األوقات املقررة هلا، ويقطعون  

اء إليهم، وإذا حضر كل شاغل يشغلهم عنها ولو كان من أحب األشي
وقتها سارعوا إليها يف أوله جبد ونشاط ورغبة صادقة خوًفا من العزل 
وخشية أن يقتطع عليهم من الراتب شيء ولو كان درمًها أو بعض درهم، 
وكذلك أرباب الوظائف واألعمال الدنيوية من غري املنتسبني إىل العلم ترى  

الدنيوية، وحيافظون على كثريًا منهم يثابرون على الوظائف واألعمال 
األوقات املقررة هلا، ويسارعون إليها يف أول وقتها خوًفا من العزل بسبب 

جاء وقت الصالة وهم يف عمل من أعماهلم جعلوا ذلك  وإذاالتأخر، 
العمل عذًرا هلم عن حضور اجلماعة، وإن مل يكونوا يف عمل فإنه حيضرهم 

 . حضور اجلماعة النوم والكسل وأنواع الشواغل املثبطة عن

وكذلك غريهم من املشتغلني باألعمال الدنيوية من غري من أشرنا إليهم، 
 . فكثري منهم ال يبالون بالصالة، وال حبضور اجلمعة واجلماعة

وكذلك العاكفون على أنواع اللهو واللعب وما يصد عن ذكر اهلل وعن 
ة والكريم، وغري ذلك الصالة؛ مثل الراديو والسينما والفونغراف والكرة واجلنجف

من أنواع املسري واملالهي، هم من أكثر الناس هتاونًا بالصالة، وختلًفا عن اجلمعة 
 .واجلماعة، وقد رأينا من هذه األجناس الرديئة كثريًا، فاهلل املستعان

وقد جعل اهلل تبارك وتعاىل الصالة عالمة فارقة بني املؤمنني واملنافقني، 
 ى أدائها تامة يف أوقاهتا ويف مجاعة فذلك دليلفمن اهتم هبا وحافظ عل

على إميانه، ومن هتاون هبا فلم يتمها، أو ضيع أوقاهتا أو ختلف عن 
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اجلماعة من غري عذر فذلك دليل على نفاقه، قال اهلل تعاىل يف وصف 
ُهمْ : املؤمنني ُلوبُ  ُمْؤِمُنوَن اَلِذيَن ِإَذا ذُِكَر الَلُه َوِجَلْت قُ  َما اْل َن َوِإَذا  ِإ

وََكُلوَن  تَ  ِهْم يَ  ُهْم ِإيَمان ا َوَعَلى َرِب ُه َزاَدتْ  يَاُت ْيِهْم َآ ِلَيْت َعَل ِذيَن * ُت اَل
ِفُقوَن  ْن اُهْم يُ  َن ِقيُموَن الَصاَلَة َوِمَما َرَزقْ  ُمْؤِمُنوَن َحًقا * ُي ِئَك ُهُم اْل ُأوَل
ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزقٌ  ، وقال [3- : األنفال] َكرِيمٌ   َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِب

ُمْؤِمُنوَن : تعاىل َلَح اْل فْ  ِذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعونَ * َقْد َأ  إىل اَل
َواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن : قوله تعاىل ِذيَن ُهْم َعَلى َصَل ِئَك ُهُم * َواَل ُأوَل
َوارُِثوَن  -4: املؤمنون] َها َخاِلُدونَ اَلِذيَن َيرُِثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفي* اْل

ِه َوُهْم َعَلى : ، وقال تعاىل[11 ْؤِمُنوَن ِب ْؤِمُنوَن ِباآْلَِخَرِة يُ  َواَلِذيَن يُ 
ْعُمُر َمَساِجَد : ، وقال تعاىل[ 4: األنعام] َصاَلِتِهْم ُيَحاِفُظونَ  َنَما يَ  ِإ

ا َق ْوِم اآْلَِخِر َوَأ يَ  الَلِه َواْل َمَن ِب ْم الَلِه َمْن َآ َم الَصاَلَة َوَآَتى الزََكاَة َوَل
ُمْهَتِدينَ  ِئَك َأْن َيُكوُنوا ِمَن اْل َعَسى ُأوَل َه فَ  : التوبة] َيْخَش ِإاَل الَل

18 .] 

سعيد اخلدري  أيبوروى اإلمام أمحد، والرتمذي، وابن ماجة، وغريهم، عن 
 أن رسول اهلل ، ا له إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدو »: قال

ِإنََما يَ ْعُمُر َمَساِجَد الَلِه َمْن َآَمَن بِالَلِه َواْليَ ْوِم باإليمان؛ قال اهلل تعالى 
هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن خزمية، وابن : قال الرتمذي «اآْلَِخرِ 

 . حبان، واحلاكم

 . والباقي حنوه «...إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد»: ويف رواية للرتمذي
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ِإَن اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن : ا املنافقون فقد قال اهلل تعاىل يف وصفهموأم
الَلَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإَلى الَصاَلِة قَاُموا ُكَساَلى يُ َراُءوَن النَاَس َواَل 

، ِإاَل َوُهْم ُكَساَلى َواَل يَْأُتوَن الَصاَلةَ : ، وقال تعاىلَيْذُكُروَن الَلَه ِإاَل قَِليال  
اَلِذيَن ُهْم * اَلِذيَن ُهْم َعْن َصاَلِتِهْم َساُهوَن * فَ َوْيٌل لِْلُمَصِليَن : وقال تعاىل
 . يُ َراُءونَ 

هم املنافقون، يرتكون الصالة إذا : -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس 
َفَخَلَف ِمْن : اىلغابوا عن الناس، ويصلوهنا يف العالنية إذا حضروا، وقال تع

 . بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الَصاَلَة َواتَ بَ ُعوا الَشَهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًا

 . عطلوا املساجد، ولزموا الضيعات: قال احلسن البصري رمحه اهلل تعاىل

: واهلل إين ألجد صفة املنافقني يف كتاب اهلل عز وجل: وقال كعب األحبار
تراكني للصلوات، لعابني بالكعبات، رقادين  -يعين اخلمور-للقهوات شرابني 

عن العتمات، مفرطني يف الغدوات، تراكني للجماعات، مث تال هذه اآلية 
 َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الَصاَلَة َواتَ بَ ُعوا الَشَهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن
 . َغًيا

 اإلمام أمحد، وسنن ابن ماجة، عن أيب هريرة  ويف الصحيحني، ومسند
إن أثقل صالة على المنافقين صالة العشاء »: قال رسول اهلل : قال

 . «وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبوا

 . فيه احلث البليغ على حضورمها: قال النووي رمحه اهلل تعاىل

 هذا على أن الصالة كلها دل(: فتح الباري)وقال احلافظ ابن حجر يف 
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 َواَل يَْأُتوَن الَصاَلَة ِإاَل َوُهْم ُكَساَلى: ثقيلة على املنافقني، ومنه قوله تعاىل
وإمنا كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غريمها؛ لقوة الداعي إىل تركهما؛ ألن 

 . انتهى. العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم

د، وسنن أيب داود، والنسائي، وصحيح احلاكم، عن أ يب بن  ويف املسن
 «أشاهد فالن؟»: يوًما الصبح فقال صلى بنا رسول اهلل : قال كعب 
إن هاتين الصالتين أثقل »: ال، قال: قالوا «أشاهد فالن؟»: ال، قال: قالوا

الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما ألتيتموهما ولو حبو ا على 
قد حكم أئمة احلديث؛ حيىي بن معني، وعلي بن املديين، : قال احلاكم «ركبال

وحممد بن حييي الذهلي وغريهم هلذا احلديث بالصحة، وصححه احلاكم أيضا، 
 . وأقره الذهيب يف تلخيصه

قال رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها-ويف سنن ابن ماجة، عن عائشة 
 :«اء وصالة الفجر ألتوهما ولو لو يعلم الناس ما في صالة العش
 . «حبو ا

وروى الطرباين يف الكبري، واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف شعب اإلميان 
 . مثله عن النيب  -رضي اهلل عنهما-حديث ابن عمر 

ويف الصحيحني، واملوطأ، ومسند اإلمام أمحد، وسنن النسائي، عن أيب 
اس ما في النداء والصف لو يعلم الن»: قال أن رسول اهلل  هريرة 

األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا، ولو يعلمون ما في 
التهجير الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما لو 

 . «حبو ا
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وروى مالك يف املوطأ أيًضا، عن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي، عن 
بيننا وبين المنافقين شهود العشاء »: لقا سعيد بن املسيب أن رسول اهلل 

 . حنو هذا أو «والصبح، ال يستطيعونهما

ورواه الشافعي يف مسنده، عن مالك، عن عبد الرمحن بن حرملة، ومل 
 . يذكر فيه سعيد بن املسيب، وما يف املوطأ هو املعتمد

وروى البزار، والطرباين، وابن خزمية يف صحيحه، واحلاكم يف مستدركه، 
كنا إذا ختلف منا إنسان يف صالة : قال -رضي اهلل عنهما-بن عمر عن ا

: قال احلاكم. العشاء والصبح يف مجاعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل يف 

 . تلخيصه

 رسول اهلل  أن وروى اإلمام أمحد، والطرباين، عن معاذ بن أنس 
الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي اهلل تعالى ينادي »: قال

 . «الفالح فال يجيبه إلىبالصالة ويدعو 

: قال رسول اهلل : قال ويف سنن ابن ماجة، عن عثمان بن عفان 
من أدركه األذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو ال يريد »

  .«الرجعة فهو منافق

قال عبد اهلل؛ يعين ابن مسعود : ويف صحيح مسلم، عن أيب األحوص قال
 :  لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال منافق قد ع لم نفاقه أو مريض، إن

 إن : كان املريض ليمشي بني رجلني حىت يأيت الصالة، وقال
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الذي علمنا سنن اهل د ى وإن من سنن اهل د ى الصالة يف املسجد  رسول اهلل 
 . يؤذن فيه

من سرّه أن يلقى اهلل غدا مسلًما فليحافظ : ويف رواية قال عبد اهلل 
سنن اهل دى  على هؤالء الصلوات حيث ي نادى هبن، فإن اهلل شرع لنبيكم 

وإهنن من سنن اهلدى، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف 
نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر بيته لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة 

مسجد من هذه املساجد إال كتب اهلل له بكل  إىلفيحسن الطهور، مث يعمد 
خطوة خيطوها حسنة ويرفعه هبا درجة وحيط عنه هبا سيئة، ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يك ه ادى بني 

 .  الصفالرج ل ني حىت ي قام يف

 . ورواه اإلمام أمحد، وأهل السنن إال الرتمذي

وما منكم من أحد إال وله مسجد يف بيته، : ويف رواية أيب داود والنسائي
ولو صليتم يف بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم 

 . لضللتم: هذا لفظ أيب داود، ولفظ النسائي. لكفرمت

 . د أيضا بنحو رواية النسائيورواه اإلمام أمح

وروي أبو نعيم يف احللية، من طريق حممد بن أسلم الطوسي، حدثنا 
قال عبد : وائل قال أيبقبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان، عن األعمش، عن 

صلوا الصلوات يف املسجد، فإهنا من اهلدى وس نة حممد : اهلل بن مسعود 
 . 
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لمني واملتعلمني الذين يتهاونون ويف هذا احلديث رد على جهلة املع
 . بالصالة يف املساجد ويصلون يف املدارس والبيوت من غري خوف وال مرض

إن له فعل اجلماعة يف بيته من : وفيه أيضا رد لقول من قال من الفقهاء
غري عذر، وإن إقامتها يف الربط واملدارس وحنوها مثل إقامتها يف املساجد، فإن 

رضي اهلل -األحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة هذا قول ضعيف، ترده 
 . كما سيأيت إيرادها قريًبا إن شاء اهلل تعاىل  -عنهم

ولو صليتم يف بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة : وقول ابن مسعود 
اليت كان عليها، وشريعته اليت  نبيكم؛ يعين بالس ّنة هاهنا طريقة رسول اهلل 

ب فاعلها ويعاقب تاركها من غري عذر، وليس املراد شرعها ألمته، وهي اليت يثا
هبا السنة اليت من شاء فعلها ومن شاء تركها وال حرج عليه، فإن تركها ال يكون 
ضالاًل وال من عالمات النفاق؛ كرتك صالة الضحى وقيام الليل وصيام االثنني 

 .  أعلمواخلميس وحنو ذلك من السنن اليت يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها، واهلل

. هذا يدل على أن املراد بالس ّنة العزمية: لضللتم: قال الطييب  يف قوله
 . انتهى

، فروى احلافظ حنو قول ابن مسعود  وقد ر وي عن معاذ بن جبل 
دخلت : نعيم يف احللية، عن أيب حبرية وامسه عبد اهلل بن قيس الكندي، قال أبو

 ن سره أنم: يقول مسجد محص فسمعت معاذ بن جبل 
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يأيت اهلل عز وجل آمًنا، فليأت هذه الصلوات اخلمس حيث ينادي هبن، فإهنن 
إن يل مصلى يف بييت : ، وال يقالمن سنن اهلدى، ومما سنه لكم نبيكم 

 فأصلي فيه؛ فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم 
 . لضللتم

على مشروعية الصالة مع اجلماعة  وقد تضافرت األدلة من القرآن والسنة
يف مساجد املسلمني، ال يف الربط واملدارس والبيوت وحنوها كما سيأيت إيرادها 
قريًبا إن شاء اهلل تعاىل، واختلف فيمن صلى يف بيته مجاعة من غري عذر؛ هل 

 . تصح صالته أم ال؟ ويف ذلك قوالن للعلماء، ومها روايتان عن اإلمام أمحد

فإن خالف وصالها يف بيته : كات ابن تيمية يف شرحهقال أبو الرب 
مجاعة ال تصح من غري عذر، بناء على ما اختاره ابن عقيل يف تركه 

ال صالة لجار المسجد »: اجلماعة حيث ارتكب النهي، ويعضده قوله
صالة الرجل في »: واملذهب الصحة، لقوله : قال «إال في المسجد

ا وعشرين  جماعة تضاعف على صالته في بيته أو في سوقه خمس 
ا مل قوله «ضعف  على  «ال صالة لجار المسجد إال في المسجد»: وحي 

 . نفي الكمال مجًعا بينهما

والرواية األوىل اختيار أصحابنا، وأن حضور املساجد ال جيب، وهي : قال
عندي بعيدة جًدا إن محلت على ظاهرها، فإن الصالة يف املسجد من أكرب 

الماته، ويف تركها بالكلية أو يف املساجد حمو آثار الصالة، شعائر الدين وع
 فتور مهم أكثر اخللق عن أصل فعلها، وهلذا قال إىلحبيث تفضي 

لو صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته، : عبد اهلل بن مسعود 
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-ة وإمنا معىن هذه الرواي: قال. لرتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم
أن فعلها يف البيت جائز آلحاد الناس إذا كانت تقام يف املساجد،  -واهلل أعلم

فيكون فعلها يف املسجد فرض كفاية على هذه الرواية، وعلى األخرى فرض 
 . عني

ويدل على ذلك جواز اجلمع بني الصالتني لألمطار، ولو كان : قال
اجلمع لذلك؛  الواجب فعل اجلماعة فقط دون الفعل يف املسجد ملا جاز

ألن أكثر الناس قادرون على اجلماعة يف البيوت، فإن اإلنسان غالًبا ال 
حنوهم، فيمكنه  أوصديق  أوخيلو أن تكون عنده زوجة أو ولد أو غالم 

من أجل السنة، فلما  -وهو الوقت-الصالة مجاعة فال جيوز ترك الشرط 
كفاية وإما على جاز اجلمع علم أن اجلماعة يف املساجد فرض إما على ال

 . األعيان

الربكات يف كتاب  أيبهكذا ساق ابن القيم رمحه اهلل تعاىل كالم 
 ومن تأمل السنة حق التأمل تبني: ، مث قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل(الصالة)

 له أن فعلها يف املساجد فرض على األعيان إال لعارض جيوز معه ترك اجلمعة
 غري عذر كرتك أصل اجلماعة لغري عذر،واجلماعة، فرتك حضور املسجد ل

 وبلغ أهل مكة وهبذا تتفق مجيع األحاديث واآلثار، وملا مات رسول اهلل 
 موته خطبهم سهيل بن عمرو، وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد
توارى خوًفا من أهل مكة، فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على اإلسالم، 

 ل مكة، واهلل ال يبلغين أنيا أه: فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال
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وشكر . أحًدا منكم ختلف عن الصالة يف املسجد يف اجلماعة إال ضربت عنقه
هذا الصنيع، وزاده رفعة يف أعينهم، فالذي ندين اهلل به  أصحاب رسول اهلل 

انتهى كالم . أنه ال جيوز ألحد التخلف عن اجلماعة يف املسجد إال من عذر
 . ىلابن القيم رمحه اهلل تعا

وهذا الذي قاله هو الصواب الذي ندين اهلل به، وعليه يدل ظاهر الكتاب 
 . ونصوص األحاديث وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم

ِفي بُ ُيوٍت َأِذَن الَلُه َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها : أما الكتاب فقول اهلل تعاىل
رَِجاٌل اَل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن * اِل اْسُمُه ُيَسِبُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدِو َواآْلَصَ 
 [.44-44: النور] ِذْكِر الَلِه َوِإقَاِم الَصاَلِة َوِإيَتاِء الزََكاةِ 

 . كل تسبيح يف القرآن هو الصالة: -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس 

به  أراد: قال أهل التفسري: وقال البغوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
الصلوات املفروضات، فاليت تؤدى بالغداة صالة الصبح، واليت تؤدى باآلصال 

 . انتهى. الظهر والعصر والعشائني؛ ألن اسم األصيل جيمعهما

 ،[4 : األعراف] َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكِل َمْسِجدٍ : وقال تعاىل
: ، وقال تعاىل[34: احلج] ِه َكثِير اَوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَ : وقال تعاىل

 ِإنََما يَ ْعُمُر َمَساِجَد الَلِه َمْن َآَمَن بِالَلِه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَأقَاَم الَصاَلَة َوَآَتى
: التوبة] الزََكاَة َوَلْم َيْخَش ِإاَل الَلَه فَ َعَسى ُأولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 

 َلَمْسِجٌد ُأِسَس َعَلى التَ ْقَوى ِمْن َأَوِل يَ ْوٍم َأَحُق َأنْ : قال تعاىل، و [18
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يَا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا ِإَذا نُوِدَي : ، وقال تعاىل[18: التوبة] تَ ُقوَم ِفيِه ِفيهِ  
ٌر َلُكْم لِلَصاَلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر الَلِه َوَذرُوا الْ  بَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

فَِإَذا ُقِضَيِت الَصاَلُة فَانْ َتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن * ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن 
 [. 14-4: اجلمعة]اآلية  َفْضِل الَلهِ 

وأما األحاديث فكثرية؛ منها ما يف صحيح مسلم وسنن النسائي، عن أيب 
يا رسول اهلل، إنه ليس يل قائد : رجل  أعمى فقال  أتى النيب  : قال هريرة 
أن يرخص له فيصلي يف بيته، فرخص  املسجد، فس أ ل  رسول اهلل  إىليقودين 

: نعم، قال: فقال «هل تسمع النداء بالصالة؟»: له، فلما وىّل دعاه فقال
 . «فأجب»

عن  ومنها ما يف املسند، وسنن أيب داود، وابن ماجة، وصحيح احلاكم،
يا رسول اهلل، إين رجل ضرير، : فقال أنه سأل النيب  ابن أم مكتوم 

: شاسع الدار، ويل قائد ال يالئمين، فهل يل رخصة أن أصلي يف بييت؟ قال
 . «ال أجد لك رخصة»: نعم، قال: قال «هل تسمع النداء؟»

نة  يا رسول اهلل، إن املدي: أنه قال وأليب داود، والنسائي، واحلاكم، عنه 
هل تسمع حي على الصالة، حي على »: كثرية اهلوام والسباع، قال

قال . ومل يرخص له: زاد النسائي «فحَي هال»: نعم، قال: قال «الفالح؟
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعايل يف : احلاكم
 . تلخيصه

 وي، قاله اخلطايب، واهلر . كلمة حث واستعجال« حي هال»و
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أقب ل مسرًعا وال تتأخر عن إجابة الداعي الذي : وغريمها من أئمة اللغة، ومعناها
 . يدعوك إىل الصالة والفالح

جاء احلديث عن (: الصالة)وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
يا رسول اهلل، إين شيخ ضرير البصر، شاسع : عبد اهلل بن أم مكتوم أنه قال

بني املسجد خنل وواد، فهل من رخصة إن صليت يف منزيل؟ فقال الدار، بيين و 
 . «أجب»: نعم، قال: قال «أتسمع النداء؟ »: له النيب 

 ومل يرخص رسول اهلل : ورواه يف املسند بنحوه، قال رمحه اهلل تعاىل
لرجل ضرير البصر، شاسع الدار، بينه وبني املسجد خنل وواد، فأنك روا على 

لصالة، فإن ذنوهبم يف ختلفهم عظيمة، وأنتم شركاؤهم يف عظم املتخلفني عن ا
. تلك الذنوب إن تركتم نصيحتهم واإلنكار عليهم وأنتم تقدرون على ذلك

 . انتهى

أنه كان رجاًل حمجوب  ومنها ما يف املسند، عن عتبان بن مالك 
 «هل تسمع النداء؟»: التخلف عن الصالة؟ قال البصر، وأنه ذكر للنيب 

 . فلم يرخص له: نعم، قال: قال

، أن أعمى أتى ومنها ما يف سنن الدارقطين، عن كعب بن عجرة 
فإذا »: يا رسول اهلل، إين أمسع النداء ولعلي ال أجد قائًدا؟ قال: فقال النيب 

 . «سمعت النداء فأجب داعي اهلل عز وجل

  أن النيب ومنها ما رواه أبو نعيم يف احللية، عن عثمان بن عفان 
 .«إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من اهلل»: قال
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كنا قعوًدا يف : ومنها ما يف صحيح مسلم، عن أيب الشعثاء احملاريب قال
فأذن املؤذن، فقام رجل من املسجد ميشي، فأتبعه  املسجد مع أيب هريرة 

با أما هذا فقد عصى أ: أبو هريرة بصره حىت خرج من املسجد، فقال أبو هريرة
 . القاسم 

مسعت أبا هريرة ورأى رجاًل جيتاز املسجد خارًجا بعد : ويف رواية قال
 . أما هذا فقد عصى أبا القاسم : األذان فقال

حديث حسن : ورواه اإلمام أمحد، وأهل السنن بنحوه، وقال الرتمذي
 . ويف الباب عن عثمان : صحيح، قال

قال رسول اهلل : قال مان وهو ما رواه ابن ماجة يف سننه عن عث: قلت
 :« من أدركه األذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو ال يريد

 . «الرجعة فهو منافق

وعلى هذا العمل عند أهل العلم : قال أبو عيسى الرتمذي رمحه اهلل تعاىل
ومن بعدهم، أال خيرج أحد من املسجد بعد األذان إال  من أصحاب النيب 
 . انتهى. أمر ال بد منه أوعلى غري وضوء من عذر أن يكون 

ومنها ما رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن خزمية وابن حبان 
مسعت رسول : قال يف صحيحيهما، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب الدرداء 

ما من ثالثة في قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ »: اهلل 
 .«ن، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيةعليهم الشيطا
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قال  «وإن ذئب اإلنسان الشيطان، إذا خال به أكله»: ورواه رزين وزاد
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه، قال : احلاكم

 . يعين باجلماعة؛ الصالة يف مجاعة: -وهو ابن حبيش الكالعي-السائب 

: قال أن النيب  ها ما رواه اإلمام أمحد أيًضا، عن معاذ بن جبل ومن
إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، »

 . «فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد

وقد ورد التغليظ يف التخلف عن اجلمعة واجلماعة من غري عذر، والوعيد 
 . كالشديد على ذل

فمما جاء يف اجلمعة خبصوصها ما يف صحيح مسلم عن احلكم بن ميناء، 
حدثاه أهنما مسعا رسول اهلل  -رضي اهلل عنهم-أن عبد اهلل بن عمر وأبا هريرة 

 لينتهين أقوام عن ودعهم الُجُمعات أو ليختمن »: يقول على أعواد منربه
 . «اهلل على قلوبهم ثم ليكونُن من الغافلين

إلمام أمحد، والنسائي، وابن ماجة، من حديث احلكم، عن ابن ورواه ا
 . عباس وابن عمر رضي اهلل عنهم

: ومنها ما رواه الشافعي يف مسنده، عن عبيدة بن سفيان احلضرمي قال
ال يرتك رجل مسلم اجلمعة ثالثًا هتاونًا هبا ال »: يقول مسعت عمرو بن أمية 

 . حكم الرفع وهذا له« يشهدها إال كتب من الغافلني

 ، وأمحد، وأهل السنن، عن أيب اجلعدأيضاومنها ما رواه الشافعي 
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من ترك ثالث جمع »: قال رسول اهلل : قال -وكانت له صحبة-الضمري 
وصححه ابن . حديث حسن: قال الرتمذي «تهاون ا بها طبع اهلل على قلبه
رجاه، ووافقه صحيح على شرط مسلم ومل خي: خزمية، وابن حبان، واحلاكم وقال

 . احلافظ الذهيب يف تلخيصه

من ترك الجمعة ثالث ا من غير عذر »: ويف رواية البن خزمية وابن حبان
 . «فقد برئ من اهلل»: ويف رواية ذكرها رزين: قال املنذري «فهو منافق

ومنها ما رواه اإلمام أمحد أيًضا، وابن ماجة، واحلاكم يف مستدركه، عن 
من ترك »: قال رسول اهلل : قال -ضي اهلل عنهمار -جابر بن عبد اهلل 

 . «الجمعة ثالث ا من غير ضرورة طبع اهلل على قلبه

قال احلافظ ابن الذهيب يف  «وجعل قلبه قلب منافق»: ورواه البيهقي وزاد
 . صحيح: تلخيصه

: قال رسول اهلل : قال ومنها ما رواه ابن ماجه أيًضا، عن أيب هريرة 
دكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين أال هل عسى أح»

فيتعذر عليه الكالء فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فال يجيء وال يشهدها، 
وتجيء الجمعة فال يشهدها، وتجيء الجمعة فال يشهدها، حتى يطبع على 

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وأقره الذهيب يف : قال احلاكم «قلبه
 . تلخيصه

 . اجلماعة من الناس: الصبة: بيد اهلرويقال أبو ع

 والصبة من الغنم اجلماعة منها، تشبيًها: وقال أبو السعادات ابن األثري
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ما بني العشرين إىل األربعني، : جبماعة الناس، وقد اختلف يف عددها، فقيل 
ما بني الستني إىل السبعني، والصبة من اإلبل حنو : حنو اخلمسني، وقيل: وقيل

 . انتهى. تمخس أو س

قال رسول : قال ومنها ما رواه اإلمام أمحد، واحلاكم، عن أيب قتادة 
 . «من ترك الجمعة ثالث مرات من غير ضرورة طبع اهلل على قلبه»: اهلل 

ال أدري عن النيب : قال مالك-ومنها ما يف املوطأ، عن صفوان بن سليم 
 عذر وال علة طبع من ترك اجلمعة ثال  مرات من غري»: أنه قال -أم ال 

 . «اهلل على قلبه

: مرفوًعا -رضي اهلل عنهما-ومنها ما رواه الطرباين، عن أسامة بن زيد 
 . «من ترك ثالث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين»

: قال أن رسول اهلل  ومنها ما رواه الدارقطين، والبيهقي، عن جابر 
جمعة يوم الجمعة، إال مريض أو من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فعليه ال»

تجارة استغنى اهلل  أوصبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو  أومسافر أو امرأة 
 . «عنه، واهلل غني حميد

حدثنا أبو : وروى أبو نعيم يف احللية، من حديث شعبة ومسعر قاال
من »: قال ألصحابه أن النيب  -رضي اهلل عنهما-السفر، حدثنا ابن عباس 

باهلل واليوم اآلخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إال أن تكون امرأة  كان يؤمن
ا  أو مسافر ا، ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى اهلل عنه،  أوصبي ا  أوعبد 

 . «واهلل غني حميد
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قال رسول : قال وروي الطرباين يف األوسط، عن أيب سعيد اخلدري 
الجمعة، ومن استغنى  إلىيسع من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فل»: اهلل 

 . «عنها بلهو أو تجارة استغنى اهلل عنه، واهلل غني حميد

 -رضي اهلل عنهما-ومنها ما يف سنن ابن ماجة، عن جابر بن عبد اهلل 
اعلموا أن اهلل قد »: فذكر أنه قال يف خطبته خطبنا رسول اهلل : قال

شهري هذا من افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في 
بعدي وله إمام عادل  أويوم القيامة، فمن تركها في حياتي  إلىعامي هذا 

جائر استخفاف ا بها أو جحودا لها فال جمع اهلل له شمله وال بارك له في  أو
أمره، أال وال صالة له وال زكاة له وال حج له وال صوم له وال بر له حتى 

 . احلديث «يتوب، فمن تاب تاب اهلل عليه

أن النيب  ومنها ما يف املسند، وصحيح مسلم، عن عبد اهلل بن مسعود 
 لقد هممت أن آمر رجال  يصلي بالناس، »: قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة

 . «ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم

فهذا ما يتعلق باملتخلفني عن اجلمعة، وكفى به وعيًدا زاجرًا ملن يعقل، 
 . ملن خيشى وتذكرة نافعة

وأما ما جاء من الوعيد للمتخلفني عن حضور اجلماعة يف املساجد 
 . فكثري، ويدخل يف ذلك من ختلف عن اجلمعة أيًضا

يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَلى الُسُجوِد : فمن ذلك قول اهلل تعاىل
ْم ِذلٌَة َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن ِإَلى َخاِشَعة  أَْبَصارُُهْم تَ ْرَهُقهُ * َفاَل َيْسَتِطيُعوَن 

 . الُسُجوِد َوُهْم َساِلُمونَ 
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 . يعين إىل الصالة املكتوبة باألذان واإلقامة: قال إبراهيم التيمي
على الصالة حي على  كانوا يسمعون حي  : سعيد بن املسيب وقال

 . الفالح فال جييبون، وهم أصحاء ساملون
ما نزلت هذه اآلية إال يف الذين ختلفوا عن  واهلل: وقال كعب األحبار

 . اجلماعة
حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا سفيان : وقال اإلمام أمحد

َوَقْد َكانُوا يُْدَعْوَن : الثوري، عن أيب سنان، عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل
 . الصالة يف اجلماعة: قال ِإَلى الُسُجوِد َوُهْم َساِلُمونَ 

د رواه أبو نعيم يف احللية من طريق عبد اهلل بن عثمان، عن أبيه، عن وق
 . شعبة فذكره

 . وقد تقدم كالم ابن القيم رمحه اهلل تعاىل على هذه اآلية يف حكم تارك الصالة

ما يف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، وسنين أيب داود وابن : ومن ذلك
لقد هممت أن آمر »: قال أن رسول اهلل  ماجة، عن أيب هريرة 

بالصالة فتقام، ثم آمر رجال  فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم 
 . «حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجال  يؤم »: ويف رواية البخاري
 . «الصالة بعد إلىال يخرج  الناس، ثم آخذ شعال  من نار فأحرق على من

عن ويف رواية يف الصحيحني، واملوطأ، ومسند الشافعي، وسنن النسائي، 
 والذي نفسي بيده لقد هممت أن»: قال أن رسول اهلل  أيب هريرة 
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آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن لها، ثم آمر رجال  فيؤم 
والذي نفسي بيده لو  رجال فأحرق عليهم بيوتهم، إلىالناس، ثم أخالف 

هذا  «يعلم أحدهم أنه يجد عرق ا سمين ا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء
 . لفظ البخاري

لقد »: فقد ناًسا يف بعض الصلوات فقال أن رسول اهلل : ولفظ مسلم
هممت أن آمر رجال يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، 

طب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الح
 . «عظم ا سمين ا لشهدها، يعني صالة العشاء

 أوولو علم أحدكم أنه يجد عظم ا سمين ا »: ويف رواية لإلمام أمحد
 . «مرماتين حسنتين إذن لشهد الصلوات

لوال ما في »: أنه قال ، عن النيب ويف رواية له أيضا، عن أيب هريرة 
الذرية أقمت صالة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما البيوت من النساء و 

 . «في البيوت بالنار

لينتهين رجال ممن حول »: قال ويف رواية له أيضا، أن النيب 
المسجد ال يشهدون العشاء اآلخرة في الجميع أو ألحرقن حول بيوتهم 

 . «بحزم الحطب

بن ، حدثين يزيد ويف رواية أليب داود، والطرباين، عن يزيد بن يزيد بن جابر
لقد هممت »: قال رسول اهلل : يقول مسعت أبا هريرة : األصم قال

أن آمر فتيتي فيجمعوا حزم ا من حطب، ثم آتي قوم ا يصلون في بيوتهم 
 يا أبا: قلت ليزيد بن األصم «ليست بهم علة فأحرقها عليهم
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أبا هريرة ص ّمتا أذناي إن مل أكن مسعت : عوف، اجلمعة عىن أو غريها؟ قال
 . ما ذكر مجعة وال غريها يأثره عن رسول اهلل 

 . حديث حسن صحيح: ورواه مسلم، والرتمذي بنحوه خمتصرًا، وقال الرتمذي

، عن عن أيب هريرة  -مويل األنصار-ويف رواية للطرباين عن أيب ليلى 
لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم أنظر فمن لم يشهد »: قال النيب 

 . «د فأحرق عليه بيتهالمسج

رضي اهلل -ومن ذلك ما رواه ابن ماجة يف سننه، عن أسامة بن زيد 
لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو »: قال رسول اهلل : قال -عنهما

 . «ألحرقن بيوتهم

 ومن ذلك ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده، عن عبد اهلل بن مسعود 
مر رجال  فيصلي بالناس، ثم آمر لقد هممت أن آ»: قال رسول اهلل :قال 

 . «بأناس ال يصلون معنا فتحرق عليهم بيوتهم

أن  ومنها ما رواه اإلمام أمحد أيضا يف مسنده، عن ابن أم مكتوم 
إني ألهم أن أجعل »: أتى املسجد فرأى يف القوم رقة فقال رسول اهلل 

في بيته للناس إمام ا، ثم أخرج فال أقدر على إنسان يتخلف عن الصالة 
يا رسول اهلل، إن بيين وبني املسجد خنال : فقال ابن أم مكتوم «إال أحرقته عليه

أتسمع »: وشجرًا وال أقدر على قائد كل ساعة، أيسعين أن أصلي يف بييت؟ قال
 . «فأتها»: نعم، قال: قال «اإلقامة؟

 ومل : ورواه ابن خزمية يف صحيحه، واحلاكم يف مستدركه بنحوه وزاد
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 . وصححه وأقره احلافظ الذهيب. لهيرخص 

م ر وا رمحكم (: الصالة)قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
اهلل بالصالة يف املساجد من ختلف عنها، وعاتبوهم إذا ختلفوا عنها، 
وأنك روا عليهم بأيديكم، فإن مل تستطيعوا فبألسنتكم، واعلموا أنه ال 

فقد عن الصالة عظيم املعصية، يسعكم السكوت عنهم؛ ألن املتخلف 
لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم »: أنه قال جاء عن النيب 

أخالف إلى قوم في منازلهم ال يشهدون الصالة في جماعة 
حبرق منازهلم، فلوال أن ختلفهم عن  فهددهم النيب  «فأحرقها عليهم

رق حب الصالة يف املسجد معصية كبرية عظيمة ملا هددهم النيب 
 «ال صالة لجار المسجد إال في المسجد»منازهلم، وجاء احلديث 

وجار املسجد الذي بينه وبني املسجد أربعون داًرا، وجاء احلديث 
فاتقوا  «من سمع المؤذن فلم يجبه فال صالة له إال من عذر»: قال

اهلل وأم ر وا بالصالة يف مجاعة من ختلف، وإن مل تفعلوا تكونوا آمثني، 
هم غري ساملني؛ لوجوب النصيحة إلخوانكم عليكم، ولوجوب ومن أوار 

إنكار املنكر عليكم بأيديكم، فإن مل تستطيعوا فبألسنتكم، وقد جاء 
ا بجاره فيقوليجيء الرجل ي»: احلديث قال  يا:وم القيامة متعلق 

رب، وعزتك ما خنته في أهل وال مال،  يا:رب، هذا خانني، فيقول
 «رآني على معصية فلم ينهني عنهارب، ولكنه  صدق يا: فيقول

ا،  واملتخلف عن الصالة عظيم املعصية، فاحذر تعلقه بك غًد
 وخصومته إياك بني يدي اجلبار، وال تدع نصيحته اليوم إن شتمك
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وآذاك وعاداك، فإن معاداته لك اليوم أهون من تعلقه بك غًدا وخصومته إياك  
عظيم، فاحتمل الشتمة اليوم بني يدي اجلبار ودحضه حجتك يف ذلك املقام ال

 . انتهى ملخًصا. هلل ويف اهلل لعلك تفوز غًدا مع النبيني والتابعني هلم يف الدين

رواه الدارقطين من  «ال صالة لجار المسجد إال في المسجد»وحديث 
قوًما يف  فقد النيب : قال -رضي اهلل عنهما-حديث جابر بن عبد اهلل 

ال »: حلاء كان بيننا، فقال: قالوا «لصالة؟ما خلفكم عن ا»: الصالة فقال
ال صالة لمن سمع »: ويف رواية «صالة لجار المسجد إال في المسجد

 . «النداء ثم لم يأِت إال من علة

أن رسول  ويف سنن الدارقطين أيًضا، ومستدرك احلاكم، عن أيب هريرة 
 . «ال صالة لجار المسجد إال في المسجد»: قال اهلل 

ال »: وأما قوله: إلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىلقال شيخ ا
إنه ال حيفظ عن : فهذا اللفظ قد قيل «صالة لجار المسجد إال في المسجد

، وذكر عبد احلق اإلشبيلي أنه رواه بإسناد كلهم ثقات، وبكل حال النيب 
 . فهو مأثور عن علي 

 . قريًبا وسيأيت حديث علي : قلت

 «من سمع المؤذن فلم يجبه فال صالة له إال من عذر» وأما حديث
، فقد رواه أبو داود، وابن ماجة، وابن حبان يف صحيحه، والدارقطين يف سننه

 :قال -رضي اهلل عنهما-واحلاكم يف مستدركه، من حديث ابن عباس 
: قالوا «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتِباعه عذر»: قال رسول اهلل  
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قال  «خوف أو مرض لم تقبل منه الصالة التي صلى»: قال وما العذر؟
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف : احلاكم
 . تلخيصه

وقد رواه قاسم بن أصبغ يف كتابه، حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي، 
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن ثابت، عن سعيد بن 

من سمع النداء »: قال أن النيب  -رضي اهلل عنهما-ن ابن عباس جبري، ع
 . «فلم يجب فال صالة له إال من عذر

 . وحسبك هبذا اإلسناد صحة: قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

من سمع »: ، قال رسول اهلل ويف صحيح احلاكم، عن أيب موسى 
صحت الرواية : كمقال احلا  «النداء فارغ ا صحيح ا فلم يجب فال صالة له

 . صحيح: ، وقال الذهيبفيه عن أيب موسى 

وكفى هبذين احلديثني حجة ملن قال إن فعلها يف املساجد فرض : قلت
 . على األعيان إال من عذر

: قال وقد تقدم يف الفضل الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك 
ة باتت وزوجها ثالثة؛ رجل أ ّم قوًما وهم له كارهون، وامرأ لعن رسول اهلل »

 . رواه الرتمذي« عليها ساخط، ورجل مسع حي على الفالح مث مل جيب

 قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-وتقدم فيه أيضا حديث ابن عباس 
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 :« ثالثة لعنهم اهلل؛ من تقدم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها
الح ثم لم عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصالة حي على الف

 . رواه احلاكم يف مستدركه «يجب

فكل من هذه األحاديث اليت سقنا يف هذا الفصل يدل على تعني حضور 
 . اجلماعة يف املسجد إال من عذر

رضوان اهلل عليهم أمجعني فكثرية،  وأما اآلثار عن أصحاب رسول اهلل 
 (. الصالة)وقد ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل مجلة منها يف كتاب 

من مسع املنادي فلم »: قال منها ما رواه اإلمام أمحد عن ابن مسعود 
 . «جيب من غري عذر فال صالة له

من »: قال ومنها ما رواه اإلمام أمحد أيضا، عن أيب موسى األشعري 
 . «مسع املنادي فلم جيب بغري عذر فال صالة له

ال صالة جلار »: لقا ومنها ما رواه اإلمام أمحد أيضا، عن علي 
 . «من مسع املنادي»: ومن جار املسجد؟ قال: قيل« املسجد إال يف املسجد

من كان جار املسجد فسمع »: ورواه الدارقطين يف سننه، ولفظه قال
 . «املنادي ينادي فلم جيبه من غري عذر فال صالة له

 -رضي اهلل عنهما-ومنها ما رواه سعيد بن منصور، عن احلسن بن علي 
 . «من مسع النداء فلم يأته مل جتاوز صالته رأسه إال من عذر»: الق
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من مسع النداء من جريان »: قال ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن علي 
 . «املسجد وهو صحيح من غري عذر فال صالة له

ألن متتلئ أذنا ابن آدم »: قال ومنها ما رواه وكيع عن أيب هريرة 
 . «أن يسمع املنادي مث ال جييبهرصاًصا مذابًا خري له من 

: قالت -رضي اهلل عنها-ومنها ما رواه اإلمام أمحد عن عائشة أم املؤمنني 
 . «من مسع املنادي فلم جيب من غري عذر مل جيد خريًا ومل يرد به»

من مسع »: قال -رضي اهلل عنهما-ومنها ما رواه وكيع عن ابن عباس 
 . «الة لهالنداء مث مل جيب من غري عذر فال ص

سأل رجل  ابن : ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن ليث، عن جماهد قال
رجل يصوم النهار ويقوم الليل ال يشهد مجعة : فقال -رضي اهلل عنهما-عباس 

هو يف النار، مث جاء الغد : -رضي اهلل عنهما-وال مجاعة؟ فقال ابن عباس 
قريًبا من شهر يسأله عن  واختلف إليه: هو يف النار، قال: فسأله عن ذلك فقال
 . هو يف النار: ذلك ويقول ابن عباس

 . وقد رواه الرتمذي خمتصرًا كما سيأيت: قلت

عن حبيب بن أيب ثابت وعدي بن ثابت، عن سعيد بن : وقال املسعودي
من مسع النداء بالصالة مث مل »: قال -رضي اهلل عنهما-جبري، عن ابن عباس 

ذكر هذا «  صالة له وقد عصى اهلل ورسولهجيب ومل يأت املسجد ويصلي فال
 . األثر ابن كثري يف تفسريه

 فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
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وشهرة وانتشارًا، ومل جيئ عن صحايب واحد خالف ذلك، وكل من هذه اآلثار 
 . انتهى! دليل مستقل يف املسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت

كنا إذا ختلف منا إنسان : -رضي اهلل عنهما-وقد تقدم قول ابن عمر 
 . يف صالة العشاء والصبح يف مجاعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال : وتقدم أيًضا قول ابن مسعود 
 . منافق قد علم نفاقه أو مريض

تكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو صليتم يف بيو : وقوله أيضا
 . لكفرمت: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أو قال

وال يقل إن يل مصلى يف بييت : ، وفيهوتقدم أيًضا قول معاذ بن جبل 
 فأصلي فيه، فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم 

 . لضللتم

ه اهلل تعاىل من قول عتاب بن أسيد وتقدم أيًضا ما ذكره ابن القيم رمح
 . شكروا صنيعه ألهل مكة، وأن أصحاب رسول اهلل 

جاء عن عمر بن (: الصالة)وقال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل يف كتاب 
أنه فقد رجال يف الصالة، فأيت منزله فصوت به، فخرج الرجل،  اخلطاب 

ني، ولوال أين مسعت علة يا أمري املؤمن: ما حبسك عن الصالة؟ قال: قال
لقد : ما استطعت أن أخرج، فقال عمر : صوتك ما خرجت، أو قال

 تركت دعوة من هو أوجب عليك إجابة مين؛ منادي اهلل إىل
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 . الصالة

ما بال أقوام يتخلفون : أنه فقد أقواًما يف الصالة فقال وجاء عن عمر 
بعثن إليهم من عن الصالة فيتخلف لتخلفهم آخرون، ليحضرن املسجد أو أل

 . احضروا الصالة، احضروا الصالة، احضروا الصالة: جيايف رقاهبم، مث يقول

إن اهلل تبارك : وجاء عن أيب الدرداء وعن ابن مسعود رضي اهلل عنهما
وتعاىل سن لكل نيب سنة وسن لنبيكم، فمن سنة نبيكم هذه الصالة اخلمس يف 

بيته، ولو صليتم يف بيوتكم  مجاعة، وقد علمت أن لكل رجل منكم مسجًدا يف
 . لرتكتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم

قد روي عن غري واحد من أصحاب : وقال أبو عيسى الرتمذي يف جامعه
 . من مسع النداء فلم جيب فال صالة له: أهنم قالوا النيب 

هذا على التغليظ والتشديد، وال رخصة ألحد يف : وقال بعض أهل العلم
 . اجلماعة إال من عذرترك 

عن رجل يصوم النهار  -رضي اهلل عنهما-وسئل ابن عباس : قال جماهد
هو يف النار، حدثنا بذلك هناد، : ويقوم الليل ال يشهد مجعة وال مجاعة، فقال

أخربنا احملاريب، عن ليث، عن جماهد؛ ومعىن احلديث أن ال يشهد اجلماعة 
انتهى كالم الرتمذي رمحه اهلل . وهتاونًا هباواجلمعة رغبة عنها واستخفافًا حلقها 

 . تعاىل

 فتأمل أيها املسلم الناصح لنفسه ما ذكرنا يف هذا الفصل من اآليات
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واألحاديث وأقوال الصحابة رضي اهلل عنهم، لتعلم عظم شأن الصالة يف 
املساجد مع اجلماعة، وأن من استهان هبا فقد عصى اهلل ورسوله، واستهان 

، وآثر طريقة غري طريقته اليت كان م، ورغب عن سنة حممد بدين اإلسال
 . عليها هو وأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني

احلسن بن علي بن خلف الربهباري، من أعيان -وقد قال اإلمام أبو حممد 
العلماء املشهورين مبعرفة اآلثار، واإلنكار على أهل البدع، ومن الطبقة الثانية 

من ترك صالة : قال يف شرح السنة -محد رمحه اهلل تعاىلمن أصحاب اإلمام أ
اجلمعة واجلماعة يف املسجد من غري عذر فهو مبتدع، والعذر؛ املريض الذي ال 
طاقة له باخلروج إىل املسجد، أو خوف من سلطان ظامل، وما سوى ذلك فال 

 . انتهى. عذر لك

مسجد إال في ال صالة لجار ال»: وأما قول من قال من الفقهاء يف قوله
ذلك حممول على نفي الكمال، فقد  إنوما شاهبه من األحاديث  «المسجد

وأما ما : أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل فقال اإلسالمأجاب عنه شيخ 
نعم هو لنفي الكمال، : إن هذا لنفي الكمال، فيقال له: يقوله بعض الناس

 . باتلنفي كمال املستح أولكن لنفي كمال الواجبات 

فأما األول فحق، وأما الثاين فباطل؛ ال يوجد مثل ذلك يف كالم اهلل عز 
قط، وليس حبق، فإن الشيء إذا كملت واجباته  وجل وال يف كالم رسوله 

فكيف يصح نفيه، وأيًضا فلو جاز جلاز نفي صالة عامة األولني واآلخرين؛ 
من نفي  ألن كمال املستحبات من أندر األمور، وعلى هذا فما جاء

 األعمال يف الكتاب والسنة فإمنا هو النتفاء بعض واجباته، مث ذكر
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 . «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فال صالة له»الشيخ حديث 

وال ريب أن هذا يقتضي أن إجابة املؤذن املنادي والصالة يف مجاعة : قال
على ما فعله  من الواجبات، لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه ويثاب

من الصالة، أم يقال إن الصالة باطلة عليه إعادهتا كأنه مل يفعلها؟ هذا فيه نزاع 
 . انتهى. بني العلماء

فاتقوا اهلل أيها املسلمون يف مجيع أموركم عامة ويف صالتكم خاصة، 
وإياكم والتخلف عن اجلمعة واجلماعة من غري عذر؛ فإن ذلك عنوان النفاق، 

القلوب والطبع عليها، واللعن، وعدم قبول الصالة، كما  وسبب اخلتم على
 . دلت على ذلك األحاديث اليت ذكرنا، واهلل املوفق
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 فصل

وقد جاء يف فضل املشي إىل الصالة مع اجلماعة يف مساجد املسلمني 
آيات وأحاديث كثرية، نذكر منها ما تيسر إن شاء اهلل تعاىل؛ ليعلم املتخلفون 

 . س وحنوها أهنم قد خسروا جتارة راحبة، وح رموا خريًا كثريًايف البيوت واملدار 

ِإنََما يَ ْعُمُر َمَساِجَد الَلِه َمْن َآَمَن : فأما اآليات فمنها قول اهلل تعاىل
بِالَلِه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَأقَاَم الَصاَلَة َوَآَتى الزََكاَة َوَلْم َيْخَش ِإاَل الَلَه فَ َعَسى 

 [. 18: التوبة] ِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ ُأولَ 

 . كل عسى يف القرآن فهي واجبة: قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

 . وعسى من اهلل حق: وقال حممد بن إسحاق بن يسار رمحه اهلل تعاىل

وعسى من اهلل واجب؛ أي : وقال البغوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
م املهتدون، واملهتدون هم املتمسكون بطاعة اهلل عز وجل اليت تؤدي فأولئك ه
 . انتهى. إىل اجلنة

ِفي بُ ُيوٍت َأِذَن الَلُه َأْن تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه : ومنها قوله تعاىل
 بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر رَِجاٌل اَل تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َواَل * ُيَسِبُح َلُه ِفيَها بِاْلُغُدِو َواآْلََصاِل 

* الَلِه َوِإقَاِم الَصاَلِة َوِإيَتاِء الزََكاِة َيَخاُفوَن يَ ْوم ا تَ تَ َقَلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر 
لَِيْجزِيَ ُهُم الَلُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوالَلُه يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر 

 [. 48-44: النور] بٍ ِحَسا

 وكفى هبؤالء اآليات شرفًا وفضيلة للمحافظني على أداء الصلوات
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 . اخلمس يف املساجد مع اجلماعة

 ِإنَا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقَدُموا َوَآثَارَُهمْ : ومنها قوله تعاىل
 [. 1: يس]

مسعت عثمان بن أيب : الوروى أبو نعيم يف احللية، من طريق األوزاعي ق
: قال ُأولَِئَك اْلُمَقَربُونَ * َوالَساِبُقوَن الَساِبُقوَن : سودة يقول يف قوله تعاىل

 . أوهلم رواحا إىل املسجد، وأوهلم خروًجا يف سبيل اهلل

الذي رواه اإلمام أمحد،  وأما األحاديث، فمنها حديث ابن مسعود 
وتقدم يف أول الفصل الذي قبل هذا  ومسلم، وأهل السنن إال الرتمذي،

مسجد من  إىلوما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، مث يعمد »: الفصل، وفيه
هذه املساجد إال كتب اهلل له بكل خطوة خيطوها حسنة، ويرفعه هبا درجة، 

 . «وحيط عنه هبا سيئة

 .«ولقد رأيتنا نقارب بني اخلطا»: زاد أمحد، والنسائي يف روايتهما

صالة »: قال رسول اهلل : قال عن أيب هريرة : الثانيالحديث 
الرجل في جماعة تزيد على صالته في بيته وصالته في سوقه بضعا 
وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
المسجد ال ينهزه إال الصالة ال يريد إال الصالة فلم يخط خطوة إال رفع له 

خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد  وحط عنه بها بها درجة 
كان في الصالة ما كانت الصالة هي تحبسه، والمالئكة يصلون على 

اللهم ارحمه، اللهم : أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون
 اغفر له، اللهم تب عليه، ما 
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، وهذا رواه اإلمام أمحد، والشيخان، وأبو داود «لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه
 . لفظ مسلم

 . ورواه الرتمذي، والنسائي، وابن ماجة خمتصرًا

أي ال يبعثه وال يشخصه إال ذلك، ومن  «ال ينهزه إال الصالة»ومعىن 
قاله اخلطايب رمحه اهلل . هذا انتهاز الفرصة، وهو االنبعا  هلا واملبادرة إليها

 . تعاىل

من »: ول اهلل قال رس: قال عن أيب هريرة أيضا : الحديث الثالث
تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت اهلل ليقضي فريضة من فرائض 

 . رواه مسلم «اهلل، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة واألخرى ترفع درجة

 -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمر بن العاص : الحديث الرابع
وة تمحو مسجد الجماعة، فخط إلىمن راح »: قال رسول اهلل : قال

احلديث رواه اإلمام أمحد  «سيئة، وخطوة تكتب حسنة، ذاهب ا وراجع ا
 . والطرباين

 أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر : الحديث الخامس
المسجد ال ينزعه  إلىإذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج »: قال

اليمنى حسنة  إال الصالة، لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له
رواه الطرباين يف الكبري، واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي  «حتى يدخل المسجد

صحيح ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف : يف شعب اإلميان، وقال احلاكم
 . تلخيصه



 

 444 

 من »: قال رسول اهلل : قال عن أيب هريرة : الحديث السادس
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رجل تكتب حسنة واألخرى مسجده ف إلىحين يخرج أحدكم من منزله 
رواه احلاكم يف املستدرك، والبيهقي يف شعب اإلميان، وقال  «تمحو سيئة

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف : احلاكم
 . تلخيصه

حضر رجال من األنصار : عن سعيد بن املسيب قال: الحديث السابع
كموه إال احتسابًا، مسعت رسول اهلل إين حمدثكم حديثًا، ما أحدث: املوت  فقال

 الصالة، لم  إلىإذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج »: يقول
يرفع قدمه اليمنى إال كتب اهلل عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى 
إال حط اهلل عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى 

المسجد وقد صلوا بعض ا المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى 
وبقى بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد 

 . رواه أبو داود «صلوا فأتم الصالة كان كذلك

من توضأ فأحسن الوضوء، مث »: قال عن أيب هريرة : الحديث الثامن
املسجد فوجد الناس قد صلوا كتب اهلل له مثل أجر من  إىلخرج عامًدا 

رواه أبو داود، والنسائي، واحلاكم « ا، وال ينقص ذلك من أجورهم شيئاحضره
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب : يف مستدركه وقال

 . يف تلخيصه

 مسعت رسول اهلل : قال عن عثمان بن عفان : الحديث التاسع
لمكتوبة، الصالة ا إلىمن توضأ للصالة فأسبغ الوضوء، ثم مشى »: يقول

 رواه  «في المسجد غفر اهلل له ذنوبه أوفصالها مع الناس أو مع الجماعة 
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 . مسلم والنسائي

 . ورواه اإلمام أمحد يف مسنده بنحوه

: توضأ فأحسن الوضوء مث قال رأيت رسول اهلل : ويف رواية ملسلم قال
 المسجد ال ينهزه إال الصالة، غفر له ما إلىمن توضأ هكذا، ثم خرج »

 . «خال من ذنبه

من خرج »: قال أن رسول اهلل  عن أيب أمامة : الحديث العاشر
من بيته متطهر ا إلى صالة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج 

تسبيح الضحى ال ينصبه إال إياه فأجره كأجر المعتمر، وصالة على إثر  إلى
 . والبغوي يف تفسريهرواه أبو داود،  «صالة ال لغو بينهما كتاب في عليين

يريد به صالة : قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل «إلى تسبيح الضحى»: قوله
 . الضحى، وكل صالة يتطوع هبا فهي تسبيح وسبحة

ال يتعبه وال يزعجه إال ذلك، وأصله : معناه «ال ينصبه إال إياه»: وقوله
 . من النصب وهو معاناة املشقة

من مشى إلى »:  معجمه الكبري بلفظوقد روى هذا احلديث الطرباين يف
صالة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صالة تطوع فهي  

 . «كعمرة نافلة

عن رسول اهلل  عن عقبة بن عامر اجلهين : الحديث الحادي عشر
 إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد فيرعى الصالة، كتب له  »: أنه قال

 طوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخ
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يرعى الصالة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى 
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، : رواه احلاكم يف مستدركه وقال «يرجع

 . ووافقه احلافظ الذهيب

: قال أبو القاسم : قال عن أيب هريرة : الحديث الثالث عشر
دكم في بيته، ثم أتى المسجد كان في صالة حتى يرجع، فال إذا توضأ أح»

صحيح على : رواه احلاكم يف مستدركه وقال «يقل هكذا، وشبك بين أصابعه
 . شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

أال »: قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة : الحديث الرابع عشر
بلى يا : قالوا «طايا، ويرفع به الدرجات؟أدلكم على ما يمحو اهلل به الخ

المساجد،  إلىإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الُخطا »: رسول اهلل، قال
وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم 

: رواه مالك، وأمحد، ومسلم، والنسائي، وابن حبان، وقال الرتمذي «الرباط
 . حسن صحيح

كفارات الخطايا إسباغ »: ن ماجة يف سننه خمتصرًا، ولفظه قالورواه اب
 . «المساجد إلىالوضوء على المكاره، وإعمال األقدام 

ويف الباب عن علي، وعبد اهلل بن عمرو، وابن عباس، : قال الرتمذي
 . وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو، وعائشة، وعبد الرمحن بن عائش، وأنس

يث السادس عشر، والحديث السابع الحديث الخامس عشر، والحد
 رضي اهلل-عن أيب سعيد اخلدري، وجابر بن عبد اهلل، وأيب أيوب : عشر
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 . حنو حديث أيب هريرة  عن النيب  -عنهم 

أما حديث أيب سعيد فرواه ابن ماجة يف سننه، وابن حبان يف صحيحه، 
وافقه صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، و : واحلاكم يف مستدركه وقال

 . الذهيب يف تلخيصه

 . وأما حديث جابر فرواه ابن جرير يف تفسريه

 . وأما حديث أيب أيوب فرواه ابن مردويه يف تفسريه

قال رسول اهلل : قال عن علي بن أيب طالب : الحديث الثامن عشر
 :« المساجد، وانتظار  إلىإسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال األقدام

رواه احلافظ أبو يعلى، والبزار،  «ة يغسل الخطايا غسال  الصالة بعد الصال
إليه الرتمذي يف  وأشارواحلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف شعب اإلميان، 

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : جامعه، قال احلاكم
 . الذهيب يف تلخيصه

: مرفوًعا -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر : الحديث التاسع عشر
ثالث مهلكات، وثالث منجيات، وثالث كفارات، وثالث درجات؛ فأما »

َفُشٌح مطاع، وهوى ُمَتبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما : المهلكات
فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية : المنجيات

فانتظار الصالة بعد الصالة، : اهلل في السر والعالنية، وأما الكفارات
الجماعات، وأما  إلىإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل األقدام و 

 «فإطعام الطعام، وإفشاء السالم، والصالة بالليل والناس نيام: الدرجات
 . رواه الطرباين وغريه
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قال : قال -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس : الحديث العشرون
: قال-ة أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صور »: رسول اهلل 

يا محمد، هل تدري فيم يختصم المأل : فقال -أحسبه في المنام
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها : ال، قال: قلت: األعلى؟ قال

في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في : بين ثديي، أو قال
: يا محمد، هل تدري فيم يختصم المأل األعلى؟ قلت: األرض، قال

المكث في المساجد بعد الصلوات، : لكفاراتنعم في الكفارات، وا
الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره،  إلىوالمشي على األقدام 

ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته 
هذا حديث حسن : رواه اإلمام أمحد، والرتمذي وقال« احلديث... أمه

بد الرمحن بن عائش، عن ويف الباب عن معاذ بن جبل، وع: غريب، قال
 . النيب 

: عن عبد الرمحن بن عائش احلضرمي قال: الحديث الحادي والعشرون
رواه البغوي يف . فذكر حنو حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما... قال النيب 

 . تفسريه، عن عبد الرمحن بن عائش، عن النيب 

ه بإسناده إىل عبد عن أبي( السنة)ورواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب 
 . ، عن النيب الرمحن بن عائش، عن بعض أصحاب النيب 

عن عبد الرمحن بن عائش، عن مالك : الحديث الثاني والعشرون
حنو حديث ابن عباس،  ، عن النيب بن خيامر، عن معاذ بن جبل 

 نقل األقدام إلى الجماعات،: وما الكفارات؟ قلت»: وفيه قال



 

 444 

 «د بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهاتوالجلوس في المساج 
 . احلديث رواه اإلمام أمحد وغريه

قال رسول اهلل : قال عن أيب موسى : الحديث الثالث والعشرون
 :« أعظم الناس أجر ا في الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر

متفق  «الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام
 . عليه

 . «حتى يصليها مع اإلمام في جماعة»: ويف رواية ملسلم

: قال ، عن النيب عن أيب هريرة : الحديث الرابع والعشرون
رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، وابن  «األبعد فاألبعد من المسجد أعظم أجرا»

صحيح ومل : ماجة، واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف سننه، وقال احلاكم
 . خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

كان رجل ال : قال عن أيب بن كعب : الحديث الخامس والعشرون
أو قلت  : فقيل له: ، قالأعلم رجاًل أبعد من املسجد منه، وكان ال ختطئه صالة

ما يسرين أن منزيل إىل : شرتيت محارًا تركبه يف الظلماء ويف الرمضاء، قاللو ا: له
أريد أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت  جنب املسجد، إين

رواه مسلم،  «قد جمع اهلل لك ذلك كله»: إىل أهلي، فقال رسول اهلل 
 «إن لك ما احتسبت»: وأبو داود، وابن ماجة، وهذا لفظ مسلم، ويف رواية له

 . وهي رواية ابن ماجة

: قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة : الحديث السادس والعشرون
 . متفق عليه «وكل خطوة يمشيها إلى الصالة صدقة»
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 -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل : الحديث السابع والعشرون
كانت ديارنا نائية عن املسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرتب من املسجد، : قال

 . رواه مسلم «إن لكم بكل خطوة درجة»: فقال فنهانا رسول اهلل 

يا بني سلمة، دياركم تكتب »: قال هلم ية له ولإلمام أمحد أنه ويف روا
 . «آثاركم، دياركم تكتب آثاركم

أراد بنو سلمة أن : قال عن أنس : الحديث الثامن والعشرون
يا بني »: أن تعرى املدينة وقال قرب املسجد، فكره رسول اهلل  إىليتحولوا 

 . البخاري وابن ماجةرواه . فأقاموا «سلمة، أال تحتسبون آثاركم

كانت بنو : قال عن أيب سعيد اخلدري : الحديث التاسع والعشرون
ِإنَا : سلمة يف ناحية املدينة، فأرادوا النقلة إىل قرب املسجد فنزلت هذه اآلية

إن »: فقال رسول اهلل  َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقَدُموا َوَآثَارَُهمْ 
رواه الرتمذي، والبزار، وابن جرير، وابن أيب حامت، . فلم ينتقلوا «آثاركم تكتب

هذا حديث حسن غريب، وصححه احلاكم، ووافقه : واحلاكم، وقال الرتمذي
 . الذهيب يف تلخيصه

كانت : قال -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس : الحديث الثالثون
َوَنْكُتُب َما نزلت األنصار بعيدة منازهلم من املسجد، فأرادوا أن يقرتبوا، ف

 . رواه ابن ماجة، وابن جرير، والطرباين. فثبتوا: قال َقَدُموا َوَآثَارَُهمْ 

من »: قال عن النيب  عن أيب هريرة : الحديث الحادي والثالثون
 «المسجد أو راح، أعد اهلل له في الجنة نزال  كلما غدا أو راح إلىغدا 
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 . رواه اإلمام أمحد، والشيخان

 أيبما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن : حديث الثاني والثالثونال
وهم  أدركت أصحاب حممد : إسحاق، عن عمرو بن ميمون األودي قال

إن املساجد بيوت اهلل يف األرض، وإنه حق على اهلل أن يكرم من زاره : يقولون
 . فيها

 . مثله مرفوًعا وروى الطرباين يف الكبري، عن ابن مسعود 

الغدو والرواح »: مرفوًعا عن أيب أمامة : يث الثالث والثالثونالحد
 . رواه الطرباين وغريه «المساجد من الجهاد في سبيل اهلل إلى

: قال أيضا، عن رسول هلل  عنه : الحديث الرابع والثالثون
ثالثة كلهم ضامن على اهلل عز وجل؛ رجل خرج غازيا في سبيل اهلل، فهو »

ى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ضامن على اهلل حت
المسجد فهو ضامن على اهلل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو  إلىورجل راح 

يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على اهلل 
، وابن حبان يف (األدب املفرد)رواه أبو داود يف سننه، والبخاري يف  «عز وجل

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه : صحيحه، واحلاكم يف مستدركه وقال
 . احلافظ الذهيب يف تلخيصه

مسعت رسول : قال عن معاذ بن جبل : الحديث الخامس والثالثون
من جاهد في سبيل اهلل كان ضامن ا على اهلل، ومن جلس في »: يقول اهلل 

، ومن عاد مريض ا كان ضامن ا بيته ال يغتاب أحد ا بسوء كان ضامن ا على اهلل
 راح كان ضامنا على اهلل، أوالمسجد  إلىعلى اهلل، ومن غدا 



 

 448 

رواه احلاكم يف مستدركه  «ومن دخل على إمام يعزره كان ضامن ا على اهلل
 . هذا حديث رواته ثقات ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه: وقال

 أن رسول اهلل  هريرة  عن أيب: الحديث السادس والثالثون
مسجد من  إلىثالثة في ضمان اهلل عز وجل؛ رجل خرج »: قال

مساجد اهلل عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل اهلل، ورجل خرج 
ا رواه أبو نعيم يف احللية من طريق حممد بن أسلم الطوسي، حدثنا  «حاج 

عرج، عن أيب عبد اهلل بن الزبري، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن األ
 . هريرة 

ثالث من كن فيه »: مرفوًعا عن جابر : الحديث السابع والثالثون
أظله اهلل تحت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله؛ الوضوء على المكاره، 

الشيخ يف كتاب  أبورواه  «والمشي إلى المساجد في الظلم، وإطعام الجائع
 (. بالرتغيب والرتهي)، واألصبهاين يف كتاب (الثواب)

 ، عن النيب عن بريدة بن احلصيب : الحديث الثامن والثالثون
رواه  «المساجد بالنور التام يوم القيامة إلىبشر المشائين في الظلم »: قال

 . هذا حديث غريب: أبو داود، والرتمذي وقال

، عن النيب عن سهل بن سعد الساعدي : الحديث التاسع والثالثون
صحيح على شرط الشيخني : ابن ماجة، واحلاكم وقالرواه . مبثل حديث بريدة

 . ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه
 حنو حديث ، عن النيب عن أنس بن مالك : الحديث األربعون

إهنا : رواه ابن ماجة، واحلاكم يف مستدركه وقال. بريدة وسهل رضي اهلل عنهما 
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 . رواية جمهولة

قال رسول اهلل : قال عن أيب الدرداء : الحديث الحادي واألربعون
 :« رواه  «المسجد آتاه اهلل نور ا يوم القيامة إلىمن مشى في ظلمة الليل
 . نعيم يف احللية أبو

: قال رسول اهلل : قال عن أيب هريرة : الحديث الثاني واألربعون
 رواه «المساجد في الظلم، أولئك الخواضون في رحمة اهلل إلىالمشاؤون »

 . ابن ماجة

أراد اهلل بقوم  إذا»: مرفوًعا عن أنس : الحديث الثالث واألربعون
: رواه الدارقطين يف األفراد وقال «أهل المساجد فصرف عنهم إلىعاهة نظر 

 . غريب

 أن رسول اهلل  عن أيب سعيد اخلدري : الحديث الرابع واألربعون
: باإليمان؛ قال اهلل تعالى إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له»: قال
 ِِإنََما يَ ْعُمُر َمَساِجَد الَلِه َمْن َآَمَن بِالَلِه َواْليَ ْوِم اآْلَِخر»  ،رواه اإلمام أمحد

هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن : والرتمذي، وابن ماجة، وقال الرتمذي
 . خزمية، وابن حبان، واحلاكم

قال رسول : قال الك عن أنس بن م: الحديث الخامس واألربعون
رواه عبد بن محيد، وأبو يعلى،  «إنما عمار المساجد هم أهل اهلل»: اهلل 

 . والبزار، والطرباين، والبيهقي يف سننه
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: قال أن رسول اهلل  عن أيب هريرة : الحديث السادس واألربعون
ما توطن رجل مسلم المساجد للصالة والذكر إال تبشبش اهلل له من حين »
رواه اإلمام  «رج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهميخ

صحيح على : أمحد، وابن ماجة بإسناد صحيح، واحلاكم يف مستدركه وقال
 . شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

ال يتوضأ أحد فيحسن »: ويف رواية ألمحد واحلاكم قال رسول اهلل 
ثم يأتي المسجد ال يريد إال الصالة فيه، إال تبشبش اهلل وضوءه ويسبغه، 

: هذا لفظ أمحد، ويف رواية احلاكم «به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته
 . «كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم»

: قال ، عن النيب عن أيب أمامة : الحديث السابع واألربعون
قطرة دموع من خشية اهلل تعالى من قطرتين وأثرين؛  إلىليس شيء أحب »

فأثر في سبيل اهلل، وأثر : اهلل، وقطرة دم تهراق في سبيل اهلل، وأما األثران
: رواه الرتمذي، والضياء يف املختارة، وقال الرتمذي «في فريضة من فرائض اهلل
 . هذا حديث حسن غريب

أنه   عن النيب  عن عمر بن اخلطاب : الحديث الثامن واألربعون
صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة ال تفوته الركعة األولى  من»: كان يقول

 . رواه ابن ماجة «من صالة العشاء كتب اهلل له بها عتق ا من النار

مسعت رسول اهلل : قال عن سلمان : الحديث التاسع واألربعون
 من غدا إلى صالة الصبح غدا براية اإليمان، ومن غدا إلى»: يقول 
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 . رواه ابن ماجة «سالسوق غدا براية إبلي 

املساجد للصالة فيها مع اجلماعة أن  إىلومن أعظم فضائل املشي 
، وكان رسول اهلل ذلك من سنن اهلدى اليت شرعها اهلل تعاىل لرسوله حممد 

  متمسًكا هبذه السنة هو وأصحابه والتابعون هلم بإحسان، وقد قال اهلل
َه َفاتَِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الَلُه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحُبوَن اللَ : تعاىل

َفَمِن اتَ َبَع ُهَداَي َفاَل َيِضُل : ، وقال تعاىل[44: آل عمران] ُذُنوَبُكمْ 
َوالَساِبُقوَن اأْلََوُلوَن ِمَن : ، وقال تعاىل[4 1: طه] َواَل َيْشَقى

ُهْم َوَرُضوا اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َواَلِذيَن ا تَ بَ ُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي الَلُه َعن ْ
ا َذِلَك  َعْنُه َوَأَعَد َلُهْم َجَناٍت َتْجِري َتْحتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبد 

 [. 144: التوبة] اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 رضوان اهلل عليهم-وطريقة أصحابه  وكفى باتّباع طريقة رسول اهلل 
شرفًا وفضيلة ملن اقتفى أثرهم وسار على منهاجهم، مع ما وعد اهلل  -أمجعني

على ذلك من حمبته ورضوانه والفوز باجلنة والنجاة من النار، فانظروا أيها 
املخالفون للسنة املثلى بتخلفكم يف البيوت واملدارس من غري عذر، ماذا فاتكم 

 ة اهلل تعاىل ومعصية رسوله مع ما ارتكبتم من معصي! من اخلريات والفضائل
، ومع ما يلحقكم بتخلفكم ومشاهبتكم املنافقني الذين ذمهم اهلل ورسوله 

على التخلف عن الصالة يف املساجد من الوعيد الشديد كما تقدم ذكره يف 
 . الفصل الذي قبل هذا

َأْسِلُموا لَُه َوأَنِيُبوا ِإَلى رَِبُكْم وَ فاتقوا اهلل أيها املفرطون يف صالة اجلماعة 
َواتَِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم * ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ثَُم اَل تُ ْنَصُروَن 

 َأْن * ِمْن رَِبُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَ ْغَتة  َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُروَن 
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َعَلى َما فَ َرْطُت ِفي َجْنِب الَلِه َوِإْن ُكْنُت َلِمَن  تَ ُقوَل نَ ْفٌس يَا َحْسَرتَا
َأْو تَ ُقوَل ِحيَن * َأْو تَ ُقوَل َلْو َأَن الَلَه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمَتِقيَن * الَساِخرِيَن 

 [48-43: الزمر] تَ َرى اْلَعَذاَب َلْو َأَن ِلي َكَرة  فََأُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنينَ 
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 ل فص

لة املقلدين لألئمة األربعة مالك،  وقد تالعب الشيطان جب ه 
والشافعي، وأمحد، وأيب حنيفة، وحّسن هلم التفرق واالختالف الذي هنى 
اهلل عنه وذم أهله، فصاروا يف بعض األمصار يصلي كل أهل مذهب 
وحدهم، وال يصلون مع أهل املذهب اآلخر، ورمبا اجتمع الكل يف بعض 

بار فيقوم فريق منهم يصلون وحدهم والباقون من أهل املساجد الك
املذاهب جلوس ينتظروهنم، فإذا فرغوا قام أهل املذهب الثاين يصلون 
وحدهم، فإذا فرغوا قام أهل املذهب الثالث يصلون وحدهم، فإذا فرغوا 
قام أهل املذهب الرابع يصلون وحدهم، وهذا خالف ما كان عليه رسول 

ابعون هلم بإحسان، ومل حيد  هذا التفرق وأصحابه والت اهلل 
واالختالف إال بعد القرون املفضلة، وما زال جهال املقلدين متمسكني به 
إىل زماننا، ولكن ذلك يف بعض األمصار دون بعض، وقد كان معمواًل به 
يف احلرمني الشريفني يف األزمان املاضية، حىت يسر اهلل حموه على أيدي 

 . مد واملنةوهلل احل (11)النجديني

وال خيفى على طالب علم ال يتعصب للمذاهب، أن تفرق املقلدين 
، يف الصلوات اخلمس من األمور احملدثة املخالفة هلدي رسول اهلل 

 كما يف الصحيحني، وسنن أيب داود،   فيكون مردوًدا بنص رسول اهلل 

                                      

على  -م خاصةواملؤرخون منه-إطالق لفظ النجديني اصطالح درج عليه كثري من العلماء  (11)
 . رعية الدولة السعودية مبراحلها الثال ، نسبة إىل موطن احلكم ومنشئه
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 من»: قال رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها-وابن ماجة عن عائشة 
 . «أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

: قال أن رسول اهلل  ويف املسند، والسنن، عن العرباص بن سارية 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا »

عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة 
سن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، حديث ح: قال الرتمذي «ضاللة

 . ليس له علة، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: واحلاكم وقال

عليكم مبا تعرفون من سنة نبيكم، واخللفاء »: ويف رواية للحاكم
صحيح على : قال احلاكم« الراشدين املهديني، وعضوا على نواجذكم باحلق

 . يب يف تلخيصهشرطهما مجيًعا، وال أعرف له علة، ووافقه احلافظ الذه

يصلي بأصحابه، وال يتخلف عن الصالة معه إال من  وقد كان النيب 
بعدت دورهم وشق عليهم اجمليء إىل مسجده، وكذلك كان يف أسفاره يصلي 
بأصحابه مجيًعا، وال يتخلف عن الصالة معه إال من كان له عذر مينعه عن 

لي بأصحابه مجيًعا، ة العدو يصاحلضور، حىت أنه كان يف حال اخلوف ومصاف  
وهذا خبالف ما عليه جهال املقلدين يف حال األمن، فإهنم جيتمعون يف 
املسجد الواحد فيقيمون فيه مجاعتني أو ثالثة أو أربعا من غري عذر، فهم يف 

وأصحابه والتابعون هلم بإحسان يف واد آخر، وليس  واد ورسول اهلل 
جلهل الصرف والتقليد األعمى الذي  جلهال املقلدين مستند فيما يفعلونه إال ا
 . كان أئمة املذاهب ينهون أصحاهبم عنه
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إذا سلم من الصالة فرأى رجاًل معتزاًل مل يصل  وقد كان رسول اهلل 
رضي -معهم أنكر عليه، كما يف الصحيحني وغريمها، عن عمران بن حصني 

ا هو برجل يف سفر فصلى بالناس، فإذ كنا مع رسول اهلل : قال -اهلل عنهما
: أصابتين جنابة وال ماء، قال: قال «ما منعك أن تصلي؟»: معتزل فقال

 .«عليك بالصعيد فإنه يكفيك»

شهدت مع : ويف املسند، والسنن إال ابن ماجة، عن يزيد بن األسود قال
حجته، فصليت معه صالة الصبح يف مسجد اخليف، فلما قضى  النيب 

 «علَي بهما»: رى القوم مل يصليا، فقالصالته احنرف فإذا هو برجلني يف أخ
يا : ؛ فقاال«ما منعكما أن تصليا معنا»: فجيء هبما ترعد فرائصهما، فقال

فال تفعال، إذا صليتما في »: رسول اهلل، إنا كنا قد صلينا يف رحالنا، قال
قال  «رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة

 . صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، واحلاكمحديث حسن : الرتمذي

ويف املوطأ، واملسند، وسنن النسائي، عن بسر بن حمجن، عن أبيه حمجن 
فأذن بالصالة، فقام  أنه كان يف جملس مع النيب  بن األدرع األسلمي 

ما »: فصلى، ورجع وحمجن يف جملسه، فقال له رسول اهلل  رسول اهلل 
بلى يا رسول اهلل،  : قال «ست برجل مسلممنعك أن تصلي مع الناس؟ أل

إذا جئت المسجد وكنت قد صليت »: كنت قد صليت يف أهلي، فقال له
 . «فأقيمت الصالة فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت

يف  جئت والنيب : قال ويف سنن أيب داود، عن يزيد بن عامر 
 اهلل  الصالة، فجلست ومل أدخل معهم يف الصالة، فانصرف علينا رسول
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 بلى يا رسول اهلل، قد : قال «ألم ُتسلم يا يزيد؟»: فرأى يزيد جالًسا فقال
إين  : قال «فما منعك أن تدخل مع الناس في صالتهم؟»: أسلمت، قال

 إلىإذا جئت »: كنت قد صليت يف منزيل وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال
افلة الصالة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك ن

 . «وهذه مكتوبة

وهذه األحاديث دالة على أنه جيب اإلنكار على جهلة املقلدين الذين 
قد أمر  جيتمعون يف املسجد الواحد ويعتزل بعضهم بعًضا، وإذا كان النيب 

املصلني يف رحاهلم بإعادة الصالة مع اجلماعة وأنكر عليهم االعتزال عنهم، فال 
ذين وصفنا حاهلم أوىل، والرتكاهبم ما أنكره ريب أن اإلنكار على املقلدين ال

، مع خمالفتهم هلديه وهدي أصحابه والتابعني هلم بإحسان، رسول اهلل 
فالواجب على أهل العلم ووالة األمور الذين يعمل عندهم بالتفرق بني أهل 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم : املذهب أن يبذلوا جهدهم يف حمو ذلك عماًل بقول اهلل تعاىل
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم أُمَ  ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

َواَل َتُكونُوا َكاَلِذيَن تَ َفَرُقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يِ َناُت * اْلُمْفِلُحوَن 
 [.144-143: ل عمرانآ] َوُأولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

قال : قال ويف املسند، وسنن أيب داود، والنسائي، عن أ يب بن كعب 
صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده، وصالته مع »: رسول اهلل 

 «اهلل إلىالرجلين أزكى من صالتهم مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب 
 يف املسجد وهذا احلديث دال على أن التفرق يف صالة اجلماعة 
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 . الواحد خالف ما حيبه اهلل ويرضاه

: قال ويف صحيح مسلم، وسنن النسائي، وابن ماجة، عن ابن مسعود 
استووا وال تختلفوا »: ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول كان رسول اهلل 
 .«فتختلف قلوبكم

 -رضي اهلل عنهما-ويف سنن أيب داود، والنسائي، عن الرباء بن عازب 
  .حنوه

القلوب، فما الظن  اختالفوإذا كان اعوجاج الصفوف من أسباب 
باختالف اجلماعة الواحدة وتفرقهم يف املسجد الواحد كل فريق منهم يصلون 
وحدهم، وال يستجيزون الصالة مع اآلخرين، فهذا أحرى باختالف القلوب 

 . وتنافرها، فاهلل املستعان
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 فصل 

األمكنة القريبة من اإلمام يف املسجد ومن املنكر الفاشي يف زماننا  جر 
وال سيما يوم اجلمعة، فإن كثريًا من اجلهال يتسابقون فيه إىل  جر الصف 
األول مبا يضعونه فيه من العصي واخلرق والنعال وغري ذلك كاملفارش يف بعض 
البلدان، ورمبا  جروا يف الصف الثاين والثالث وغريمها من الصفوف، وكثري من 

ل يتحجر موضعني وثالثة وأكثر من ذلك له وألبيه ومن يعز عليه من اجل ّها
قريب وصديق وغريمها، وكثري من الذين يتحجرون األمكنة أو تك ت حجر هلم ال 
يأتون إىل املسجد إال إذا قرب وقت الصالة، وكثري منهم يتخطون رقاب الناس 

 : ويؤذوهنم فيجمعون بني ثالثة أشياء كل منها منهي عنه

 . غصب املواضع الفاضلة، ومنع السابقني قبلهم من الصالة فيها: اأحده

 . تأخري الرواح إىل الصالة: الثاني

إيذاء الناس بتخطي رقاهبم، وقد جاءت السنة بذم من فعل : الثالث
ألن يصلي أحدكم بظهر : أنه كان يقول ذلك؛ ففي املوطأ عن أيب هريرة 

اإلمام خيطب جاء يتخطى رقاب الناس احلرة خري له من أن يقعد حىت إذا قام 
 . هذا املعىن مرفوع: قال ابن عبد الرب. يوم اجلمعة

وروى اإلمام أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن خزمية وابن حبان يف 
جاء رجل : قال صحيحيهما، واحلاكم يف مستدركه، عن عبد اهلل بن بسر 

 له رسولخيطب فقال  يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة والنيب 
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: زاد أمحد، وابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم «اجلس، فقد آذيت»: اهلل 
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف : قال احلاكم «وآنيت»

 . تلخيصه

أن رجال  -رضي اهلل عنهما-ويف سنن ابن ماجة، عن جابر بن عبد اهلل 
فجعل يتخطى الناس، فقال خيطب  دخل املسجد يوم اجلمعة ورسول اهلل 

 . «اجلس، فقد آذيت وآنيت»: رسول اهلل 

 . أي آذيت الناس بتخطيك، وأخرت اجمليء وأبطأت: قال أبو عبيد اهلروي

خيطب الناس إذ  بينما رسول اهلل : قال وروى الطرباين، عن أنس 
، فلما قضى رسول جاء رجل يتخطى رقاب الناس حىت جلس قريبا من النيب 

يا رسول اهلل، : قال «ما منعك يا فالن أن تجمع معنا؟»: صالته قال  اهلل
قد رأيتك تتخطى »: قد حرصت أن أضع نفسي باملكان الذي ترى، قال

رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلم ا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى 
 . «اهلل عز وجل

- بن عمرو وروى اإلمام أمحد، وأبو داود، وابن أيب حامت، عن عبد اهلل
يحضر الجمعة ثالثة نفر؛ رجل »: قال عن النيب  -رضي اهلل عنهما

حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا اهلل عز 
وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم 

ا، فهي كفارة  زيادة الجمعة التي تليها و  إلىيتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحد 
َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َعْشُر : ثالثة أيام، وذلك بأن اهلل عز وجل يقول

 . «[144: األنعام] َأْمثَاِلَها
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وروى اإلمام أمحد، وأبو داود، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم يف 
قال : قاال -رضي اهلل عنهما-سعيد اخلدري وأيب هريرة  أيبمستدركه، عن 

من اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس  من » :رسول اهلل 
طيب إن كان عندهم، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما  

خرج إمامه، حتى يفرغ من صالته، كانت كفارة  إذاكتب اهلل له، ثم أنصت 
وزيادة ثالثة أيام، : ويقول أبو هريرة: قال «لما بينها وبين جمعته التي قبلها

صحيح على شرط مسلم ومل : قال احلاكم. إن احلسنة بعشر مثاهلا: يقولو 
 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

رضي -وروي أبو داود أيًضا، والبيهقي، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب »: قال عن النيب  -اهلل عنهما

صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم  امرأته إن كان لها، ولبس من
يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس  

 . «كانت له ظُهر ا
وروى اإلمام أمحد، والطرباين يف الكبري، واحلاكم يف مستدركه، عن األرقم 

الذي يتخطى رقاب »: قال أن رسول اهلل  بن أيب األرقم املخزومي 
ناس يوم الجمعة ويفرق بين االثنين بعد خروج اإلمام كالجار ُقْصَبه في ال

 . ؛ القصب بالضم األمعاء«النار
وروى اإلمام أمحد أيضا، والرتمذي، وابن ماجة، عن معاذ بن أنس اجل هين 

 قال رسول اهلل : قال :« اتخذ من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة
ث غريب ال نعرفه إال من حديث حدي: قال الرتمذي «جهنم إلىجسر ا 

 رشدين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى
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الرجل يوم اجلمعة رقاب الناس، وشددوا يف ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم 
 . انتهى. يف رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه

بلة وجزم شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية وغري واحد من علماء احلنا
 . أنه حيرم ختطي رقاب الناس

 . ودليل التحرمي ظاهر من األحاديث اليت ذكرنا: قلت

ليس ألحد أن يتخطى رقاب الناس، : وقال أبو العباس يف موضع آخر
ليدخل يف الصف إذا مل يكن بني يديه فرجة ال يوم اجلمعة وال غريه؛ ألن هذا 

 . من الظلم والتعدي حلدود اهلل تعاىل

 . اهلل تعاىل االتفاق على النهي عن تقدمي املفارش إىل املسجدوحكى رمحه 

 . ومثل ذلك ما يفعل يف زماننا من تقدمي العصي واخلرق والنعال

 وأما ما يفعله كثري من الناس من: قال رمحه اهلل تعاىل يف جواب له
 تقدمي مفارش إىل املسجد يوم اجلمعة أو غريها قبل ذهاهبم إىل املسجد فهذا

 عنه باتفاق املسلمني، بل حيرم، وهل تصح صالته على ذلكمنهي 
املفروش؟ فيه قوالن للعلماء؛ ألنه غصب بقعة يف املسجد بفرش ذلك 
 املفروش فيها، ومنع غريه من املصلني الذين يسبقونه إىل املسجد أن يصلي
يف ذلك املكان، ومن صلى يف بقعة يف املسجد مع منع غريه أن يصلي فيها 

األرض  لصالة يف األرض املغصوبة؟ على وجهني، ويف الصالة يففهل هو كا
 املغصوبة قوالن للعلماء، وهذا مستند من كره الصالة

 . يف املقاصري اليت مينع الصالة فيها عموم الناس 
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واملشروع يف املسجد أن الناس ي تمون الصف األول كما يف الصحيحني 
لنداء والصف األول ثم لم لو يعلم الناس ما في ا»: أن قال عن النيب 

يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير 
 . «الستبقوا

واملأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إىل املسجد، فإذا قدم املفروش وتأخر 
من وجه تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن : هو فقد خالف الشريعة من وجهني
ومنعه للسابقني أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف جهة غصبه لطائفة من املسجد 

الذي يتخطى »األول فاألول، مث إنه يتخطى الناس إذا حضروا ويف احلديث 
 . «جهنم إلىرقاب الناس يتخذ جسر ا 

مث إذا فرش هذا فهل ملن يسبق إىل املسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه؟ 
 : فيه قوالن

 . ليس له؛ ألنه تصرف يف ملك الغري: أحدهما

وهو الصحيح أن لغريه رفعه والصالة مكانه؛ ألن هذا السابق : والثاني
يستحق الصالة يف ذلك الصف املقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو ال يتمكن 
من فعل املأمور به واستيفاء هذا احلق إال برفع ذلك املفروش، وما ال يتم املأمور 

هناك على وجه الغصب  إال به فهو مأمور به، وأيضا فذلك املفروش وضعه
من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده، فإن لم »: وذلك منكر، وقد قال 

 ، لكن«يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان
انتهى  . منكر أعظم منه، واهلل أعلم إىلينبغي أن يراعى يف ذلك أن ال يؤول  
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 . كالمه رمحه اهلل تعاىل

بنفسه إىل مكان فاضل يف املسجد، وصلى فيه ما وأما إذا تقدم الرجل 
تيسر مث وضع فيه عصاه أو نعليه أو خرقة أو غري ذلك، وخرج ألكل، أو 
شرب، أو وضوء، أو غلبة نوم، أو قام إىل ناحية من نواحي املسجد لشمس أو 
ظل أو حنو ذلك، فقد قال الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبابطني رمحه اهلل 

 . ذا ما يقال فيه شيءإن ه: تعاىل

إذا جلس يف (: املغين)وقال الشيخ أبو حممد املقدسي رمحه اهلل تعاىل يف 
مكان مث بدت له حاجة أو احتاج إىل وضوء فله اخلروج، وإذا قام من جملسه 
. مث رجع إليه فهو أحق به، وحكمه يف التخطي حكم من رأى بني يديه فرجة

 . انتهى

 : ي مهما أمكن؛ ألمرينواألوىل اجتناب التخط: قلت

رجاء أن حيوز فضل اجلمعة تاًما؛ لقوله يف حديث عبد اهلل بن : أحدهما
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ... »الذي تقدم  -رضي اهلل عنهما-عمرو 

ا، فهي كفارة  الجمعة التي تليها  إلىولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحد 
سعيد وأيب هريرة  أيبر، وحديث وحنوه ما يف حديثه اآلخ «وزيادة ثالثة أيام
 . رضي اهلل عنهما

 .السالمة من الوعيد ملن ختطى رقاب الناس، واهلل أعلم: الثاني
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 فصل

يدخلون املسجد يف  -رضي اهلل عنهم-وأصحابه  وقد كان رسول اهلل 
نعاهلم وخفافهم، ويصلون فيها، كما يف الصحيحني، عن أيب مسلمة سعيد بن 

يصلي يف نعليه؟  أكان النيب : ألت أنس بن مالك س: يزيد األزدي قال
 . نعم: قال

حديث حسن : ورواه اإلمام أمحد، والرتمذي، والنسائي، وقال الرتمذي
ويف الباب عن عبد اهلل بن : صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قال

 مسعود، وعبد اهلل بن أيب حبيبة، وعبد اهلل بن عمرو، وعمرو بن حريب، وشداد
 . بن أوس، وأوس الثقفي، وأيب هريرة، وعطاء؛ رجل من بين شيبة

 رأيت جرير بن عبد اهلل : ويف الصحيحني عن مهام بن احلار  قال
 النيب  رأيت»: بال مث توضأ ومسح على خفيه، مث قام فصلى، فسئل، فقال

 . هذا لفظ البخاري« صنع مثل هذا

فمسح على  ضأت النيب و »: قال وفيهما أيضا عن املغرية بن شعبة 
 . هذا لفظ البخاري« خفيه وصلى

كان جدي أوس أحيانًا : ويف سنن ابن ماجة، عن ابن أيب أوس قال
 رأيت رسول اهلل »: يصلي فيشري إيّل وهو يف الصالة، فأعطيه نعليه، ويقول

 . «يصلي يف نعليه

 لقد رأينا رسول اهلل »: قال وله أيضا عن عبد اهلل بن مسعود 
 . «يصلي يف النعلني واخلفني
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أن عبد اهلل بن مسعود : وقد رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وفيه قصة وهي
 تقدم : أتى أبا موسى األشعري يف منزله، فحضرت الصالة، فقال أبو موسى

ال، بل تقدم أنت، فإمنا أتيناك : يا أبا عبد الرمحن فإنك أقدم سنا وأعلم، قال
أحق، فتقدم أبو موسى فخلع نعليه، فلما سلم، يف منزلك ومسجدك فأنت 

 لقد رأيت رسول اهلل »! ما أردت إىل خلعهما، أبالوادي املقدس أنت؟: قال
  .«يصلي يف اخلفني والنعلني

ويف املسند، وسنن أيب داود، وابن ماجة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، 
 . «افًيا ومنتعالً يصلي قائًما وقاعًدا وح رسول اهلل  رأيت»: قال عن جده 

وروي أبو نعيم يف احللية، من حديث مكحول، عن مسروق، عن عائشة 
يصلي حافًيا، ومنتعالً،  رأيت رسول اهلل »: قالت -رضي اهلل عنها-

 . «وينصرف عن ميينه، وعن مشاله

 بينما النيب : قال ويف سنن أيب داود، عن أيب سعيد اخلدري 
ضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم  يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فو 

ما حملكم على »: صالته قال ألقوا نعاهلم، فلما قضى رسول اهلل 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول : قالوا «إلقائكم نعالكم؟

: وقال «إن جبريل عليه السالم أتاني فأخبرني أن فيهما قذر ا»: اهلل 
نظر، فإن رأى في نعليه قذر ا فليمسحه إذا جاء أحدكم المسجد فلي»

 . «وليصل فيهما

 صحيح على شرط: ورواه اإلمام أمحد، واحلاكم بنحوه، وقال احلاكم
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 . مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

يصلي  كان رسول اهلل »: قال وروى رزين، عن عبد اهلل بن مسعود 
 . «أمت صالتهبنعليه وفيهما قذر فأخربه جربيل فحذفهما و 

مل خيلع نعليه يف الصالة  ، أن النيب ويف صحيح احلاكم عن أنس 
خلعت فخلعنا، : قالوا «مالكم؟»: قط إال مرة واحدة، خلع فخلع الناس فقال

صحيح على : قال احلاكم «جبريل أخبرني أن فيهما قذر ا أو أذى إن»: فقال
 . تلخيصه شرط البخاري ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف

: يف قوله تعاىل -رضي اهلل عنهما-ويف سنن الدارقطين عن ابن عباس 
 ٍُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِل َمْسِجد الصالة يف النعلني، وقد صلى رسول : قال

لم خلعتم »: يف نعليه، فخلعهما، فخلع الناس، فلما قضى الصالة قال اهلل 
إن جبريل عليه السالم أتاني »: قال رأيناك خلعت فخلعنا،: قالوا «نعالكم؟
 . «إن فيهما دم حلمة: فقال

 أن رسول اهلل  ويف سنن أيب داود، وصحيح احلاكم، عن أيب هريرة 
: قال احلاكم «إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإن التراب له طهور»: قال

 . صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، وأقره احلافظ الذهيب يف تلخيصه

 . «إذا وطئ األذى بخفيه فطهورهما التراب»: ة أليب داودويف رواي

 . مبعناه عن النيب  -رضي اهلل عنها-وله أيضا عن عائشة 

وروى أبو داود أيضا، واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف سننه، عن شداد 
 خالفوا اليهود؛ فإنهم ال »: قال رسول اهلل : قال بن أوس 
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 . «ميصلون في نعالهم وال خفافه

 «صلوا في نعالكم، وال تشبهوا باليهود»: ورواه الطرباين يف الكبري بلفظ
 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه: قال احلاكم

النيب  رأيت»: قال ويف السنن إال الرتمذي، عن عبد اهلل بن السائب 
 يصلي يوم الفتح، ووضع نعليه عن يساره» . 

حضرت رسول اهلل »: قال ة للنسائي عن عبد اهلل بن السائب ويف رواي
 يوم الفتح، وصلى يف ق ب ل الكعبة، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره... »

 . وذكر متام احلديث

 وقد رواه احلاكم يف مستدركه مستشهًدا به حلديث أيب هريرة 
ث يوسف املذكور بعده، وهو ما رواه أبو داود يف سننه، واحلاكم من حدي

إذا صلى أحدكم »: قال ، عن رسول اهلل بن ماهك، عن أيب هريرة 
فال يضع نعليه عن يمينه وال عن يساره؛ فتكون عن يمين غيره، إال أن 

صحيح : قال احلاكم «ال يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه
 . على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

واه أبو داود، واحلاكم أيضا من حديث األوزاعي، حدثين حممد بن وقد ر 
 ، عن رسول اهلل الوليد، عن سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة 

ا، ليجمعهما بين »: قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فال يؤذ بهما أحد 
 . هذا لفظ أيب داود «رجليه أو ليصل فيهما
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حدكم فليخلع نعليه بين رجليه، أو ليصل إذا صلى أ»: ولفظ احلاكم
  .على شرطهما؛ يعين الشيخني: قال احلافظ الذهيب يف تلخيصه «فيهما

وقد رواه احلاكم أيًضا من طريق عبد اهلل بن وهب، أخربين عياض بن عبد 
أن رسول اهلل  اهلل القرشي، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة 

 م فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، وال يؤذ صلى أحدك إذا»: قال
صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : قال احلاكم «بهما غيره

 . الذهيب يف تلخيصه

-وقد رواه ابن ماجة يف سننه من حديث عبد اهلل بن سعيد بن أيب سعيد 
زِم أل»: قال رسول اهلل : قال عن أبيه، عن أيب هريرة  -وهو ضعيف

نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، وال تجعلهما عن 
 . «يمينك وال عن يمين صاحبك وال ورائك فتؤذي من خلفك

ورواه الطرباين يف الصغري، من طريق الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن 
صلى أحدكم فخلع نعليه فال  إذا»: قال رسول اهلل : قال هريرة  أيب

يف إسناده حيىي بن عبد اهلل البابليت، « ا، ليخلعهما بين رجليهيؤذ بهما أحد  
 . روى له البخاري تعليًقا، وتكلم فيه ابن حبان وابن عدي

كنت : ويف املوطأ، عن أيب سهيل نافع بن مالك األصبحي، عن أبيه قال
مع عثمان، فقامت الصالة وأنا أكلمه يف أن يفرض يل، فلم أزل أكلمه وهو 

نعليه، حىت جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، يسوي احلصا ب
 . استو يف الصف، مث كرّب : فأخربوه أن قد استوت، فقال يل
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فهذا ما تيسر إيراده من األحاديث يف هذا الفصل، وقد اشتملت على 
 : فوائد كثرية نذكر منها ما يتعلق باملقصود ههنا

، أمر هبا، رسول اهلل  أن الصالة يف النعال واخلفاف س ن ة عن: إحداها
وفعلها هو وأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني، وهلذا ملا قيل لإلمام أمحد رمحه 

 . إي واهلل: أيصلي الرجل يف نعليه؟ قال: اهلل تعاىل

فأما الصالة يف اخلفاف فال يزال العمل هبا باقًيا يف كثري من البالد 
قد عفى أثرها يف هذه األزمان حىت اآلن، وأما الصالة يف النعال ف اإلسالمية

 . حىت صارت يف بعض األماكن من قبيل البدع ومنكرات األفعال

 . جواز دخول املساجد يف النعال واخلفاف خالفًا ملا عليه كثري من الناس: الثانية

املسجد أن يقلب نعليه أو خفيه وينظر فيهما،  إىلأمر من جاء : الثالثة
 . حه بالرتاب، وصلى فيهمافإن رأى فيهما قذرًا أو أذى مس

 . الغسل إىلأن مسحهما بالرتاب يطهرمها وال حاجة : الرابعة

خفيه حىت فرغ من صالته  أوأن من نسي أن ينظر يف نعليه : الخامسة
 . فصالته صحيحة، ولو كان فيهما دجاسة

أن من علم بنجاسة نعليه وهو يف الصالة فعليه أن خيلعهما، : السادسة
ا خمتارًافإن مل يفعل بط

ً
 . لت صالته ملالبسته للنجاسة عامل

 . خلعهما إذاهني املصلي أن يؤذي أحًدا بنعليه : السابعة

 . هنيه أن يضعهما عن ميينه أو عن ميني غريه: الثامنة
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عن يساره إن كان إماًما،  أووضعها بني رجليه،  إىلإرشاده : التاسعة
 . ا أحدوكذلك املأموم واملنفرد، إذا مل يكن عن يسارمه

أنه ال جيوز للمصلي أن يضع  ويفهم من فحوى حديث أيب هريرة 
إمنا أمر بوضعهما بني الرجلني أو عن اليسار إذا   نعليه ق ب ل وجهه؛ ألن النيب 

 . كان خالًيا، فدل على أنه ال جيوز وضعهما ق ب ل الوجه

ت فإن جهة اإلمام يف حال الصالة أشرف من جهة اليمني فما نزه وأيضا
عنه جهة اليمني فجهة اإلمام أوىل بالتنزيه عنه، ويدل على ذلك ما يف 

 أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-الصحيحني وغريمها، عن عبد اهلل بن عمر 
إذا كان أحدكم يصلي فال يبصق ِقَبل وجهه، فإن اهلل ِقَبل وجهه إذا »: قال
 . «صلى

: قال رسول اهلل  :قال ويف الصحيحني وغريمها، عن أنس بن مالك 
إن المؤمن إذا كان في الصالة فإنما يناجي ربه، فال يبزقن بين يديه، وال »

 . «عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه

إن أحدكم إذا قام في صالته فإنه يناجي ربه، أو »: ويف رواية للبخاري
 أويساره إن ربه بينه وبين القبلة، فال يبزقن أحدكم ِقَبل ِقبلته، ولكن عن 

 . «تحت قدميه
قام إذا »: قال عن النيب  ويف الصحيحني وغريمها عن أيب هريرة 

أحدكم إلى الصالة فال يبصق أمامه، فإنما يناجي اهلل ما دام في مصاله، 
 وال عن يمينه فإن عن يمينه ملك ا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه 
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 . هذا لفظ البخاري «فيدفنها
رضي -سنن أيب داود، من حديث جابر بن عبد اهلل ويف صحيح مسلم، و 

قام يصلي، فإن اهلل تبارك  إذاإن أحدكم »: قال أن رسول اهلل  -اهلل عنهما
وتعالى قبل وجهه، فال يبصقن قبل وجهه وال عن يمينه، وليبصق عن يساره 

 . «تحت رجله اليسرى
أن  ويف سنن أيب داود أيضا، وصحيح احلاكم، عن أيب سعيد اخلدري 

الصالة فإنما يستقبل ربه  إلىإن أحدكم إذا قام »: قال رسول اهلل 
والَمَلك عن يمينه، فال يبصق بين يديه وال عن يمينه، وليبصق تحت قدمه 

صحيح على شرط مسلم ومل : هذا لفظ احلاكم وقال «عن يساره أواليسرى 
 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

حاديث الدالة على أن جهة قبلة املصلي أشرف من غري ذلك من األ إىل
جهة ميينه، وأنه جيب تنزيههما عن البصاق، فدل ذلك على أنه ينبغي تنزيه 
جهة القبلة عن وضع النعلني فيهما كجهة اليمني، بل هي أوىل بالتنزيه 

 . واالحرتام، واهلل أعلم
ناد فيه وقد جاء يف هذا حديث مرفوع، فروى الطرباين يف الصغري بإس

إذا خلع »: قال عن النيب  ضعف، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 
أحدكم نعليه في الصالة فال يجعلهما بين يديه فيأتم بهما، وال من خلفه 

 . «بهما أخوه المسلم، ولكن ليجعلهما بين رجليه (  )فيأتم
 إذا  وقد خفي األمر بوضع النعلني بني الرجلني يف الصالة أو عن اليسار

                                      

، ويف (14/ )هكذا يف األصل باملثناة يف املوضعني، وكذا هو يف املطبوع من املعجم الصغري  ( 1)
 . «ثمأفي»باملثلثة ( 44/ )املطبوع من الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين 
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العلم يف زماننا هذا فضال عن العامة،  إىلكان خالًيا على كثري من املنتسبني 
، بل قد صار وقّل أن ي رى أحد يعمل يف هذا مبقتضى حديث أيب هريرة 

عمل اخلاصة والعامة على خالفه، فرتاهم يضعون النعال أمامهم وعن أمياهنم 
امل هلم على هذا جهلهم بالسنة، وعن أميان الغري، وال يرون بذلك بأًسا، واحل

يف هذا وغريه أن ي عّلم اجلاهلني به،  فالواجب على من علم بأمر الرسول 
ويل »: أن قال جاء احلديث عن النيب : فقد قال اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل
 . «للعالم من الجاهل حيث ال يعلمه

 . تسليمبالرضا وال والواجب على اجلاهل أن يقابل أمر الرسول 

ويل للعالم »: مرفوًعا وقد روى احلافظ أبو يعلى املوصلي عن أنس 
وإمنا يكون الويل للعامل إذا ترك تعليم  «من الجاهل، وويل للجاهل من العالم

اجلاهل كما هو مصرح به يف احلديث الذي ذكره اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل، 
هناه عن منكر فلم ينته، واهلل  أومتر والويل للجاهل إذا أمره العامل مبعروف فلم يأ

 . أعلم

من فوائد األحاديث املتقدمة أن العمل اليسري يف الصالة معفو : العاشرة
 . عنه

يف األحكام ما مل يرد دليل على  أن األمة أ سوهتا نبّيها : الحادية عشرة
 -رضي اهلل عنهم-نعليه بادر الصحابة  االختصاص، وهلذا ملا خلع النيب 

 . لعوا نعاهلم تأسًيا بهفخ

 . أن ترك الصالة يف النعال واخلفاف من فعل اليهود: الثانية عشرة
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 . األمر مبخالفتهم والنهي عن التشبه هبم: الثالثة عشرة

الرد على املوسوسني الذين ال يصلون يف النعال واخلفاف، : الرابعة عشرة
ماكن وإما إىل موضع وال يدخلون املساجد فيها إما بالكلية كما يف بعض األ

الصالة كما يف أماكن أخرى، وهذا من الغلو والتعمق، والرغبة عما كان عليه 
 . وأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني رسول اهلل 

صنع رسول : قالت -رضي اهلل عنها-وقد جاء يف الصحيحني عن عائشة 
فحمد اهلل فخطب،  شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النيب  اهلل 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فواهلل إني ألعلمهم باهلل »: مث قال
 . هذا لفظ البخاري «وأشدهم له خشية

أمرًا فرتخص فيه، فبلغ ذلك ناًسا  صنع رسول اهلل : قالت: ولفظ مسلم
ما بال »: من أصحابه فكأهنم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيًبا فقال

بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه؟ فواهلل ألنا أعلمهم  رجال
 . «باهلل وأشدهم له خشية

يف أمر، فتنزه عنه ناس من  رخص رسول اهلل : قالت: ويف لفظ له
ما »: ، فغضب حىت بان الغضب يف وجهه مث قالالناس، فبلغ ذلك النيب 

أعلمهم باهلل، وأشدهم له بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه؟ فواهلل ألنا 
 . «خشية

 أن رسول اهلل  ويف الصحيحني أيضا من حديث أنس بن مالك 
 . «من رغب عن ُسنتي فليس ِمِني»: قال
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ومن غلو املوسوسني وتعمقهم أهنم مينعون غريهم من دخول املساجد يف 
النعال واخلفاف، وينكرون ذلك عليهم أشد اإلنكار، وال سيما يف املسجد 

رام واملسجد النبوي، فإن العامة ال ميّكنون أحدا من الدخول فيهما بنعليه وال احل
خفيه إال أن يكونا يف يده، ولو رأوا أحًدا يدخل فيهما بنعليه أو خفيه 
الستعظموا ذلك واشتد إنكارهم على فاعله، ورمبا عدوه مبتدًعا أو مرتكًبا 

م بالسنة، وما كان عليه رسول لكبرية من الكبائر، وإمنا حيملهم على هذا جهله
من التيسر وترك التعسري، كما يف  -رضوان اهلل عليهم أمجعني-وأصحابه  اهلل 

: قال صحيح البخاري، ومسند اإلمام أمحد، والسنن األربع، عن أيب هريرة 
دعوه وهريقوا »: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم النيب 

ذنوب ا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا  أومن ماء  على بوله سجال  
  .«معسرين

ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال أبا داود، عن أنس بن 
 . حنوه مالك 

 . حنو ذلك والبن ماجة أيضا عن واثلة بن األسقع 

: قال -رضي اهلل عنهما-ويف املسند، وسنن أيب داود، عن ابن عمر 
، وكنت فىت شابًا عزبًا، وكانت بيت يف املسجد يف عهد رسول اهلل كنت أ

 . الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد، ومل يكونوا يرشون شيًئا من ذلك

 . ورواه البخاري يف صحيحه خمتصرًا معلًقا بصيغة اجلزم
 ويف صحيح البخاري أيًضا، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال الرتمذي، 
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يف املسجد إذ دخل  بينما حنن جلوس مع النيب : قال مالك عن أنس بن 
 . احلديث. رجل على مجل فأناخه يف املسجد مث عقله

رضي اهلل -ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، عن عبد اهلل بن عمر 
أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردًفا  أن رسول اهلل »: -عنهما

، ومعه عثمان بن طلحة من احلجبة حىت أناخ يف أسامة بن زيد، ومعه بالل
 . وهذا لفظ البخاري. احلديث« املسجد

 . «حىت أناخ بفناء الكعبة»: ولفظ أمحد ومسلم
ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن األربع، عن ابن عباس رضي 

طاف بالبيت وهو على بعري، كلما أتى على  أن رسول اهلل »اهلل عنهما 
 . «أشار إليه بشيء يف يده وكربالركن 

وعن جابر بن عبد اهلل، وعائشة، وأيب الطفيل، وصفية بنت شيبة، وابن 
 . حنو ذلك -رضي اهلل عنهم-عباس 

 . فرواه اإلمام أمحد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي فأما حديث جابر 
 . فرواه مسلم، والنسائي -رضي اهلل عنها-وأما حديث عائشة 

فرواه مسلم، وأبو داود، وابن  يب الطفيل عامر بن واثلة وأما حديث أ
 . ماجة

 . وأما حديث صفية بنت شيبة رضي اهلل عنها فرواه أبو داود، وابن ماجة
فرواه اإلمام أمحد، وأبو داود  -رضي اهلل عنهما-وأما حديث ابن عباس 

 . «فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتني»: وفيه
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وطأ، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال الرتمذي، عن ويف الصحيحني، وامل
إين اشتكي، : شكوت إىل رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها-أم سلمة 

يصلي إىل  فطفت ورسول اهلل  «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»: فقال
 . جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور

إذا أقيمت الصالة » :ويف رواية للبخاري والنسائي، فقال النيب 
 . «فطوفي على بعيرك من وراء الناس

من التيسري على  ففي هذه األحاديث بيان ما كان عليه رسول اهلل 
 . أمته

فمن ذلك أنه ترك األعرايب اجلاهل يتم بوله يف املسجد، وهنى أصحابه أن 
مث دعا يزرموه بأن يقطعوا عليه بوله، وأمرهم أن يصبوا على بوله ذنوبًا من ماء، 

إن هذه المساجد ال تصلح لشيء من هذا »: األعرايب فعلمه برفق وقال له
أو   «البول وال القذر، إنما هي لذكر اهلل عز وجل والصالة وقراءة القرآن

 . رواه مسلم من حديث أنس . كما قال رسول اهلل 

فقام : فقال األعرايب بعد أن فقه وعند ابن ماجة من حديث أيب هريرة 
إن هذا المسجد ال يبال فيه، »: بأيب وأمي فلم يؤنب ومل يسب فقال إيلّ 

احلديث، وهذا بعكس ما يفعله كثري من  «...وإنما بني لذكر اهلل وللصالة
اجلهال يف هذه األزمان مع متبعي السنة، فإهنم إذا رأوا أحًدا منهم يدخل 

على فعله، وال املسجد يف نعليه كان أهون ما يفعلون معه أن يعنفوه ويوخبوه 
يردهم عنه كونه ينظر يف نعليه قبل أن يدخل املسجد وميسح ما فيهما من 

 كما  األذى والقذر، وهذا يف احلقيقة إنكار للسنة، ورد على النيب 
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 . هو معلوم من األحاديث اليت تقدمت يف أول الفصل، واهلل أعلم

بوي يف ومن ذلك أن الكالب كانت تبول وتقبل وتدبر يف املسجد الن
 -رضوان اهلل عليهم أمجعني-وأصحابه  ، ومل يكن النيب زمان رسول اهلل 

يعبأون بذلك، وهذا أعظم مما ينكره اجلهال من املشي يف املساجد بالنعال 
 . واخلفاف

أدخل بعريه يف املسجد احلرام الذي هو أشرف  ومن ذلك أنه 
 تعاىل، وأوالها املساجد وأفضلها على اإلطالق، وأعظمها حرمة عند اهلل

راكًبا عليه، وأناخه يف املسجد  بالتطهري والتنزيه من مجيع األقذار، وطاف 
أن تطوف على بعريها، وأقّر  -رضي اهلل عنها-بفناء الكعبة، وأمر أم سلمة 

األعرايب على إدخاله بعريه يف املسجد النبوي وعقله إياه فيه، وهذا أعظم مما 
النعال واخلفاف يف املسجدين الشريفني وغريمها من ينكره اجلهال من املشي ب

املساجد؛ ألن ما خيشى من تلويث املسجد مبا يعلق بالنعال واخلفاف من 
األذى والقذر خيشى أكثر منه يف أخفاف البعري؛ فإن اإلنسان حيرتز غالًبا 
من وطء األقذار خبالف البعري، وأيًضا فإن اإلنسان مأمور إذا أتى املسجد 

ر يف نعليه وميسح ما يراه فيهما من األذى والقذر، وبذلك يطهران أن ينظ
ويزول عنهما ما خيشى من تلويث املسجد، وأيضا فإن البعري ال يؤمن أن 
يلو  املسجد برجيعه وبوله، ومها وإن كانا طاهرين فتنزيه املسجد منهما 

بشيء مما  أوىل، وملا كان الشارع املبعو  بالتيسري واحلنيفية السمحة مل يعبأ
حيتمل وقوعه من البعري، ومل ي نقل عنه أنه نظر يف أخفاف بعريه ملا أراد أن 
 يدخله املسجد احلرام، وال أمر أم سلمة
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واألعرايب بشيء من ذلك، دل هذا على أن يف األمر سعة، ولكن اجلهال 
املوسوسني قد أبوا ذلك، وضيقوا على الناس، حىت منعوهم من دخول 

وأمر به وأقره، فاهلل  لنعال واخلفاف فضال عما فعله رسول اهلل املسجدين با
 . (14)املستعان

رضي اهلل -ويف الصحيحني، وسنن أيب داود، وابن ماجة، عن عائشة 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو »: قال رسول اهلل : قالت -عنها
 . «رد

من عمل عمال  »: هويف رواية ألمحد، ومسلم، والبخاري تعليًقا جمزوًما ب
 . «ليس عليه أمرنا فهو رد

من فعل »: ورواه الدارقطين يف سننه، واحلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي بلفظ
 . «أمر ا ليس عليه أمرنا فهو رد

. دينه وشرعه: املراد بأمره ههنا: قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل
 . انتهى

 . ر على اسم املفعولمبعىن املردود، من إطالق املصد: والرد هنا
 . انتهى. معناه فهو باطل غري معتد به: قال النووي وغريه

ومن تأمل األحاديث اليت ذكرنا يف أول الفصل علم أن إنكار دخول 
املساجد يف النعال واخلفاف وإنكار الصالة فيها إمنا هو جهل صرف، وأمر 

 . حمد ، ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردوًدا، واهلل أعلم
                                      

م منه رمحه اهلل يوم أن كان املسجد عامته باحلصباء ال فك ر ش وال غريها مما يستقذر هذا الكال (14)
الناس وطأه باخلفاف والنعال، وأما آخر األمر فلقد رأيناه رمحه اهلل خيلع نعله عند باب املسجد احلرام 

 . عند إرادة دخوله مما يدل على أنه يرى التفريق بني األمرين، واهلل أعلم
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 فصل

ومن املذموم شرًعا زخرفة املساجد واملباهاة فيها، وقد فشا ذلك يف هذه 
األزمان، وسيأيت الكالم عليه وسياق ما ورد يف ذلك من األحاديث يف فصول 
التحذير من التشبه باليهود والنصارى واملشركني إن شاء اهلل تعاىل، وبه 

 . (13)الثقة

                                      

ا أحال عليه رمحه اهلل ومل يبلغه قلمه فيما وجد من هذا الكتاب املبارك، وله مؤلف خاص هذا مم (13)
 . (اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املشركني)بعنوان 
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 فصل 

 . زينها هلم الشيطان اللعني وقد أحد  اجلهال يف األذان حمدثات

املبالغة يف التطريب به يف بعض األماكن، حىت يصري شبيًها بالغناء : فمنها
 . واألصوات املوسيقية

االنتفاض حال التأذين يف أماكن أخرى، حبيث يكون املؤذن  : ومنها
 . كاحملموم، أو املصاب بالربد الشديد

من احلرف حرف آخر أو  متطيطه والتنطع يف إخراجه حىت يتولد: ومنها
حرفان أو ثالثة أو أكثر من شدة التمطيط، ويف هذه األفعال املبتدعة من 
االستهزاء بذكر اهلل تعاىل، واالستخفاف بشأن األذان ما ال خيفى على من يف 
قلبه حياة، وتسمية أهلها باملستهزئني بذكر اهلل تعاىل أوىل من تسميتهم 

ني تغيري هذه املنكرات حبسب القدرة، والواجب باملؤذنني، فالواجب على املسلم
على والة األمور أن يفعلوا مع املطربني باألذان وحنوهم من املبتدعني فيه مثل ما 

مع سلفهم يف هذه البدعة، وما فعله اخلليفة الراشد عمر بن عبد  فعله النيب 
اهلل  رضي-العزيز رمحه اهلل تعاىل أيضا؛ ففي سنن الدارقطين، عن ابن عباس 

إن »: مؤذن يطرب، فقال رسول اهلل  كان لرسول اهلل : قال -عنهما
 . «األذان سمح سهل؛ فإن كان أذانك سهال  سمح ا وإال فال تؤذن

أن : وذكر البخاري يف صحيحه تعليًقا جمزوًما به، ووصله ابن أيب شيبة
 انًا مسًحا،أّذن أذ: مؤذنًا أّذن فطر ب يف أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز

 . وإال فاعتزلنا 
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قد أنكر على املطرب يف األذان فاإلنكار على الذين  وإذا كان النيب 
جيعلونه شبيًها بالغناء واألصوات املوسيقية أوىل وأحرى، وكذلك الذين ميططونه، 
ويتنطعون فيه، وينتفضون معه، فكل هؤالء أوىل بأن ينكر عليهم؛ ألهنم أعظم 

 . ممن يطرب به استخفافًا باألذان

وجيب أيضا تغيري ما زادته الرافضة يف األذان من اجل مل اليت ما أنزل اهلل هبا 
أشهد أن علًيا ويل اهلل، : من سلطان، إمنا هي من تزيني الشيطان وكيده؛ كقوهلم

 . حي على خري العمل: وكقوهلم

ولو  واهلل املسؤول أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وحيق احلق ويبطل الباطل 
 . كره اجملرمون
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 فصل

ومن االستهزاء بذكر اهلل تعاىل ما يفعل يف املسجد احلرام يوم العيد، 
من التجاوب بالتكبري بني أهل املنارات وأهل املقامات بأصوات عالية 
ملحنة، خيرجوهنا خمرًجا واحًدا على حنو ما يفعله أهل الغناء احملرم، وقد 

صوات كما يطرب املفتونون بالغناء رأيت بعض احلاضرين يطربون هلذه األ
للغناء، وفعلهم هذا من البدع اليت جيب إنكارها، وقد أنكر ابن مسعود 

ما هو دون ذلك، وعده ابن  -رضي اهلل عنهما-وأبو موسى األشعري 
: من البدع؛ فروى الطرباين يف الكبري، عن عمرو بن سلمة قال مسعود 

ملغرب والعشاء، فأتى أبو موسى بني ا كنا قعودا على باب ابن مسعود 
 اخرج إلينا أبا عبد الرمحن، فخرج ابن مسعود : فقال أبا : فقال

ال واهلل، إال إين رأيت أمرا ذعرين : موسى، ما جاء بك هذه الساعة؟ قال
سبحوا  : وإنه خلري ولقد ذعرين وإنه خلري؛ قوم جلوس يف املسجد ورجل يقول

حىت  (14)فانطلق عبد اهلل وانطلقنا معه: كذا وكذا، امحدوا كذا وكذا، قال
أحياء، وأزواجه  ما أسرع ما ضللتم وأصحاب رسول اهلل : أتاهم فقال

شواب، وثيابه وآنيته مل تغري، أحصوا سيئاتكم فأنا أضمن على اهلل أن 
 . حيصي حسناتكم

: مسعت أيب حيد  عن أبيه قال: وروى الدارمي، عن عمرو بن حيىي قال
 قبل صالة الغداة فإذا باب عبد اهلل بن مسعود كنا دجلس على 

                                      

 (. 4/144)ولعله سبق قلم، والتصحيح من معجم الطرباين الكبري ( معهم)يف األصل  (14)
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ر ج  : خرج مشينا معه إىل املسجد، فجاءنا أبو موسى األشعري فقال  أ خ 
ال، فجلس معنا حىت خرج، فلما خرج : إليكم أبو عبد الرمحن بعد؟ قلنا

يا أبا عبد الرمحن، إين رأيت يف : قمنا إليه مجيًعا، فقال له أبو موسى
: فما هو؟ قال: ًرا أنكرته، ومل أر واحلمد هلل إال خريًا، قالاملسجد آنفا أم

رأيت يف املسجد قوًما حلًقا جلوًسا ينتظرون : إن عشت فسرتاه، قال
كربوا مائة، : الصالة، يف كل حلقة رجل، ويف أيديهم حصى فيقول

سبحوا مائة، : هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقول: فيكربون مائة، فيقول
ما قلت هلم شيًئا انتظار رأيك، : فماذا قلت هلم؟ قال: ة، قالفيسبحون مائ

أفال أمرهتم أن يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم أال يضيع : أو انتظار أمرك، قال
من حسناهتم شيء؟ مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك احللق 

يا أبا عبد الرمحن، : ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: فوقف عليهم فقال
فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن : حصى نعد به التكبري والتهليل والتسبيح، قال

أال يضيع من حسناتكم شيء، وحيكم أمة حممد، ما أسرع هلكتكم، هؤالء 
متوافرون، وهذه ثيابه مل تبل، وآنيته مل تكسر، والذي  صحابة نبيكم 

 أو مفتتحي باب! نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة حممد 
وكم من مريد : واهلل يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري، قال: ضاللة، قالوا

 ! للخري لن يصيبه

، والطرباين، وأبو الفرج (زوائد الزهد)وروى عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف 
أخرب رجل عبد اهلل بن مسعود : بن اجلوزي واللفظ له، عن أيب البخرتي قال

 ملسجد بعد املغرب، فيهم رجلأن قوًما ما جيلسون يف ا 
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يقول كربوا اهلل كذا وكذا، وسبحوا اهلل كذا وكذا، وامحدوا اهلل كذا وكذا، قال  
ين  مبجلسهم، فأتاهم فجلس، فلما : عبد اهلل فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فْأت ين  فأ خرب 

أنا عبد : فقال -وكان رجاًل حديًدا-مسع ما يقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء 
 بن مسعود، واهلل الذي ال إله غريه لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم اهلل

عليكم بالطريق فالزموه، ولئن أخذمت مييًنا ومشاالً ! علًما أصحاب حممد 
 . لتضلن ضالال بعيًدا

 . فأمرهم أن يتفرقوا: ويف رواية الطرباين

ا ح ّد  أن ناسً  وروى حممد بن وضاح، أن عبد اهلل بن مسعود 
يسبحون باحلصى يف املسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم كومة من 

لقد : حصى، فلم يزل حيصبهم باحلصى حىت أخرجهم من املسجد وهو يقول
 ! علًما أحدثتم بدعة ظلماء، أو قد فضلتم أصحاب حممد 

إذا علم هذا، فصنيع املتجاوبني بالتكبري يوم العيد مما ال ريب أنه من 
نه أعظم مما أنكره ابن مسعود وأبو موسى رضي اهلل عنهما، وأوىل املنكرات، وأ

 : بأن ينكر على فاعليه، ومينعوا منه، وبيان ذلك من وجهني

ما يف فعل املتجاوبني بالتكبري من التطريب به، واجتماع : أحدهما
اجلماعة على إخراجه بأصوات عالية متطابقة، كأهنا من تطابقها صوت واحد 

 . عله املغنون، وهذا املسلك مما ينبغي تنزيه ذكر اهلل وإجالله عنهعلى حنو ما يف

التشويش على من يف املسجد احلرام من التالني للقرآن : الثاني
 والذاكرين اهلل تعاىل بالتكبري والتهليل والتحميد والتسبيح وغري ذلك من
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والدعاء  أنواع الذكر والدعاء، فتلتبس القراءة على القاري والذكر على الذاكر 
عن اجلهر بالقرآن إذا حصل من اجلهر به  على الداعي، وقد هني النيب 

تشويش على الغري، كما يف املوطأ، عن أيب حازم التمار، عن البياضي أن رسول 
إن »: خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواهتم بالقراءة فقال اهلل 

ر بعضكم على بعض المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به وال يجه
 . «بالقرآن

 وروى أبو داود يف سننه، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب سعيد اخلدري 
يف املسجد، فسمعهم جيهرون بالقراءة، فكشف  اعتكف رسول اهلل : قال

أال إن كلكم مناج ربه، فال يؤذين بعضكم بعض ا، وال يرفع »: السرت وقال
 . «ي الصالةف -قال أو-بعضكم على بعض في القراءة 

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : قال احلاكم
 . الذهيب يف تلخيصه

حديث البياضي وأيب سعيد ثابتان : قال ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل
 . انتهى. صحيحان

 أن النيب  -رضي اهلل عنهما-ويف املسند من حديث عبد اهلل بن عمر 
أما إن أحدكم إذا قام في الصالة فإنه » :اعتكف، وخطب الناس فقال

يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، وال يجهر بعضكم على بعض 
 . إسناده جيد «بالقراءة في الصالة

وإذا كان املصلي منفرًدا، ومثله التايل للقرآن يف غري صالة منهًيا عن اجلهر 
 فنهي الذي حيصل منه تشويش على من حوله من املصلني والتالني
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املتجاوبني بالتكبري أوىل؛ ألن صنيعهم فيه من احملدثات، مع ما يف ذلك من 
من أحدث في »: التشويش على التالني والذاكرين والداعني، وقد قال النيب 

رواه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجة، من  «أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 . حديث عائشة رضي اهلل عنها

من عمل عمال  »: ، ومسلم، والبخاري تعليًقا جمزوًما بهويف رواية ألمحد
 . (14)«ليس عليه أمرنا فهو رد

                                      

 . إنكار التكبري اجلماعي وغريه: قلة يف هذا املوضوع مساهاوله رمحه اهلل رسالة مست (14)
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 فصل
ومن أعظم أسباب اغرتاب اإلسالم هتاون األكثرين بالزكاة املفروضة؛ 

 . إيتاًء، وتفريًقا، وأخًذا
 : فأما اإليتاء فالناس فيه على طرائق شىت
 . ون من املنتسبني إىل اإلسالممنهم من يرتك الزكاة بالكلية ولعلهم األكثر 

 . ومنهم من خيرج الزكاة عن بعض ماله ويرتك بعضه فال يزكيه
 . ومنهم من خيرجها عن األموال الظاهرة ويرتكها عن اخلفية

وكثري من أهل الزروع والثمار ال خيرجون الزكاة إال بقدر املخروص عندهم، 
من رديء ما عنده، وبعض وال خيرجوهنا عما زاد عليه، وبعضهم خيرج الزكاة 

الناس تكون عنده األعناب الكثرية وغريها من أنواع احلبوب والثمار اليت تكال 
 . وتدخر فال خيرج منها الزكاة

ومن التجار من خيرجها عما عنده من الذهب والفضة وال خيرجها عن 
 .عروض التجارة

ها من ومنهم من ال يعتين بإحصاء ماله، بأن يعد املعدودات ويقوم غري 
العروض بقيمتها وقت إخراج الزكاة ليخرج الزكاة كاملة عن اجلميع، وإمنا خيرج 

 . عنها باحلدس والتخمني، وحنو ذلك مما ال تربأ به الذمة
يف العقارات   أووبعض الناس تكون جتارته يف الرقيق أو يف املواشي 

ملتحركات، كاألراضي والبيوت والدكاكني وغريها، أو يف السيارات وغريها من ا
فإذا جاء وقت الزكاة أمهلها ومل يسلك هبذه األشياء سبيل عروض التجارة؛ بأن 
 يقومها بقيمتها حينئذ، ليخرج الزكاة عنها كاملة
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موفرة؛ وإمنا خيرج عنها باحلدس والتخمني، وبعضهم يرتك الزكاة عنها بالكلية وال 
 . يعبأ هبا

مفرطون يف ركن عظيم من فكل هؤالء الذين ذكرنا متهاونون بالزكاة، 
أركان اإلسالم، وأقل الناس من خيرج الزكاة من أصناف ماله كاملة موفرة طيبة 
هبا نفسه، وقد تقدم الكالم يف حكم تارك الزكاة عمًدا، وذكرت هناك أن طائفة 
من السلف ذهبوا إىل تكفريه، وذكرت دليل قوهلم من الكتاب والسنة واتفاق 

على قتال مانعي الزكاة، واحلكم عليهم بالردة،  -رضي اهلل عنهم-الصحابة 
بإسناد ( السنة)وذكرت أيًضا ما رواه عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف كتاب 

ما تارك الزكاة : أنه قال -رضي اهلل عنه-صحيح، عن عبد اهلل بن مسعود 
 . مبسلم

من أقام الصالة ومل يؤد : وروى عبد اهلل أيًضا بإسناد صحيح عنه أنه قال
 . الزكاة فال صالة له

أمرمت بالصالة والزكاة فمن مل يزك : وروى أيضا بإسناد صحيح عنه أنه قال
 . فال صالة له

 . ال ترفع الصالة إال بالزكاة: وروى أسد بن موسى، عن الضحاك قال
أىب اهلل أن يقبل الصالة إال بالزكاة، : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

 . ر ما كان أفقههيرحم اهلل أبا بك: وقال
ثال  آيات نزلت : أنه قال -رضي اهلل عنهما-وروي عن ابن عباس 

 : مقرونة بثال ، ال تقبل منها واحدة بغري قرينتها
: التغابن] َوَأِطيُعوا الَلَه َوالَرُسوَل َلَعَلُكْم تُ ْرَحُمونَ : قوله تعاىل: إحداها

 . ه، فمن أطاع اهلل ومل يطع الرسول مل يقبل من[ 1
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، فمن [34: البقرة] َوَأِقيُموا الَصاَلَة َوَآُتوا الزََكاةَ : قوله تعاىل: الثانية
 . صلى ومل يزك مل يقبل منه

، فمن [13: لقمان] َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيكَ : قوله تعاىل: الثالثة
 . شكر اهلل ومل يشكر لوالديه مل يقبل منه

 (. الكبائر)يف كتاب  وذكر هذا األثر احلافظ الذهيب

 . صالتنا وزكاتنا أ خت ان: أنه قال وعنه 

ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال ابن ماجة، عن أيب هريرة 
  أن أبا بكر الصديق واهلل ألقاتلن من فر ق بني الصالة : وأرضاه قال

 . والزكاة

يف كتابه مع  إن اهلل عز وجل قرن الزكاة: أنه قال وعن ابن مسعود 
 (. الشريعة)ذكره اآلجري يف كتابه . الصالة، فمن ترك الزكاة فال صالة له

وقد جاء يف هذا حديث مرفوع رواه أبو نعيم يف احللية، من طريق حممد 
بن أسلم الطواسي، حدثنا إبراهيم بن سليمان، حدثنا عبد احلكم، عن أنس بن 

صالة رجل ال يؤدي الزكاة ال يقبل اهلل »: قال أن رسول اهلل  مالك 
 . «حتى يجمعهما؛ فإن اهلل تعالى قد جمعهما، فال تفرقوا بينهما

وقد تتبعت اآليات اليت ق رنت فيها الصالة والزكاة فوجدت ذلك يف : قلت
سبعة وعشرين موضًعا، وذكرت الزكاة وحدها يف مواضع كثرية، وهذا مما يدل 

هلذا كانت أعظم أركان اإلسالم على شرفها وعظم شأهنا عند اهلل تعاىل، و 
 . ومبانيه بعد الشهادتني والصالة
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أن اهلل تعاىل جعلها ط هرة وزكاة ألهل األموال كما قال : ومن فضائلها
 [. 144: التوبة] ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة  ُتَطِهُرُهْم َوتُ زَِكيِهْم ِبَها: تعاىل

ا من ذنوهبم، وتزكيهم هبا أي تطهرهم هب: قال البغوي رمحه اهلل تعاىل
 . انتهى. تنمي أمواهلم: ترفعهم من منازل املنافقني إىل منازل املخلصني، وقيل

وال منافاة بني القولني، وكال املعنيني موجود يف الزكاة، فإن فيها : قلت
 . تطهري للمزكني وتنمية ألمواهلم، واهلل أعلم

أتى : قال س بن مالك وقد روى اإلمام أمحد، واحلاكم، من حديث أن
يا رسول اهلل، إين ذو مال كثري وذو : فقال رجل من بين متيم إىل رسول اهلل 

: أهل وولد وحاضره، فأخربين كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول اهلل 
تخرج الزكاة من مالك، فإنها طُهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق »

صحيح على شرط : احلاكمقال . احلديث «السائل والجار والمسكين
 . الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

أن اهلل تعاىل جعل أداءها آية من آيات اإلميان : ومن فضائلها أيًضا
واإلحسان، وسببا من أسباب اهلداية والفالح، والرمحة واملغفرة والرضوان، 

ْلَك َآَياُت * الم : والفوز باجلنة والنجاة من النار، قال اهلل تعاىل ِت
ْلُمْحِسِنيَن * اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم  اَلِذيَن يُِقيُموَن الَصاَلَة * ُهد ى َوَرْحَمة  ِل

ْؤُتوَن الزََكاَة َوُهْم ِباآْلَِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن  ى ِمْن * َويُ  ُأوَلِئَك َعَلى ُهد 
ُمْفِلُحونَ  ِئَك ُهُم اْل طس : ، وقال تعاىل[4-1: لقمان] َرِبِهْم َوُأوَل

َتاٍب ُمِبيٍن  ُقْرَآِن وَِك ى* ِتْلَك َآيَاُت اْل  ُهد 
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اَلِذيَن يُِقيُموَن الَصاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََكاَة َوُهْم بِاآْلَِخَرِة ُهْم * َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنيَن  
َمْن َآَمَن بِالَلِه ِإنََما يَ ْعُمُر َمَساِجَد الَلِه : ، وقال تعاىل[4-1: النمل] يُوِقُنونَ 

َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َوَأقَاَم الَصاَلَة َوَآَتى الزََكاَة َوَلْم َيْخَش ِإاَل الَلَه فَ َعَسى أُولَِئَك َأْن 
إن : ، وقد تقدم قريًبا قول ابن إسحاق البغوي[18: التوبة] َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ 

 . إن عسى من اهلل واجبة: ثريعسى من اهلل حق، وقول البغوي وابن ك

أي فأولئك هم املهتدون، واملهتدون هم املتمسكون بطاعة : قال البغوي
 . انتهى. اهلل عز وجل اليت تؤدي إىل اجلنة

* اَلِذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن * َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن : وقال تعاىل
: إىل قوله َواَلِذيَن ُهْم لِلزََكاِة فَاِعُلونَ * ِرُضوَن َواَلِذيَن ُهْم َعِن الَلْغِو ُمعْ 

 اَلِذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ * ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن 
ِإنََما اْلُمْؤِمُنوَن اَلِذيَن ِإَذا ذُِكَر الَلُه َوِجَلْت : ، وقال تعاىل[11-1:املؤمنون]

اَلِذيَن * َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم َآيَاتُُه زَاَدتْ ُهْم ِإيَمان ا َوَعَلى رَِبِهْم يَ تَ وََكُلوَن  قُ ُلوبُ ُهمْ 
َناُهْم يُ ْنِفُقوَن  ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحًقا َلُهْم * يُِقيُموَن الَصاَلَة َوِمَما َرزَق ْ

َلِكِن : ، وقال تعاىل[4- : األنفال] ٌق َكرِيمٌ َدرََجاٌت ِعْنَد رَِبِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرزْ 
ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن  الَراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمن ْ

ِم اآْلَِخِر قَ ْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الَصاَلَة َواْلُمْؤُتوَن الزََكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن بِالَلِه َواْليَ وْ 
اَلِذيَن ِإَن : ، وقال تعاىل[ 14: النساء] ُأولَِئَك َسنُ ْؤتِيِهْم َأْجر ا َعِظيم ا

َآَمُنوا َواَلِذيَن َهاُدوا َوالَنَصاَرى َوالَصاِبِئيَن َمْن َآَمَن بِالَلِه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر 
ا فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَِبِهمْ  َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  َوَعِمَل َصاِلح 

ِفي بُ ُيوٍت َأِذَن الَلُه َأْن تُ ْرَفَع : ، وقال تعاىل[44 : البقرة] َيْحَزنُونَ 
 رَِجاٌل اَل * َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسِبُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدِو َواآْلََصاِل 
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لَلِه َوِإقَاِم الَصاَلِة َوِإيَتاِء الزََكاِة َيَخاُفوَن يَ ْوم ا تُ ْلِهيِهْم ِتَجارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر ا
لَِيْجزِيَ ُهُم الَلُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن * تَ تَ َقَلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر 

ِإْسَرائِيَل  َوَلَقْد َأَخَذ الَلُه ِميثَاَق بَِني: ، وقال تعاىل[48-44: النور] َفْضِلهِ 
ُهُم اثْ َنْي َعَشَر نَِقيب ا َوقَاَل الَلُه ِإِني َمَعُكْم لَِئْن َأَقْمُتُم الَصاَلَة َوَآتَ ْيُتُم  َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ
َرْضُتُم الَلَه قَ ْرض ا َحَسن ا أَلَُكِفَرَن َعْنُكْم  الزََكاَة َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعَزْرُتُموُهْم َوَأق ْ

، وقال [ 1: املائدة] اِتُكْم َوأَلُْدِخَلَنُكْم َجنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهارُ َسِيئَ 
 َوَأِقيُموا الَصاَلَة َوَآُتوا الزََكاَة َوَأِطيُعوا الَرُسوَل َلَعَلُكْم تُ ْرَحُمونَ : تعاىل
َأْكتُبُ َها لَِلِذيَن َورَْحَمِتي َوِسَعْت ُكَل َشْيٍء َفسَ : ، وقال تعاىل[44: النور]

، وقال [144: األعراف] يَ تَ ُقوَن َويُ ْؤُتوَن الزََكاَة َواَلِذيَن ُهْم ِبَآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنونَ 
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف : تعاىل

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُقِ  يُموَن الَصاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََكاَة َوُيِطيُعوَن الَلَه َوَرُسوَلُه َويَ ن ْ
َوَعَد الَلُه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت * ُأولَِئَك َسيَ ْرَحُمُهُم الَلُه ِإَن الَلَه َعزِيٌز َحِكيٌم 

اِكَن طَِيَبة  ِفي َجَناِت َعْدٍن َجَناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمسَ 
، وقال [ 4-41: التوبة] َوِرْضَواٌن ِمَن الَلِه َأْكبَ ُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

ِإنََما َولُِيُكُم الَلُه َوَرُسولُُه َواَلِذيَن َآَمُنوا اَلِذيَن يُِقيُموَن الَصاَلَة َويُ ْؤُتوَن : تعاىل
َوَمْن يَ تَ َوَل الَلَه َوَرُسوَلُه َواَلِذيَن َآَمُنوا فَِإَن ِحْزَب الَلِه * رَاِكُعوَن  الزََكاَة َوُهمْ 
فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الَصاَلَة : ، وقال تعاىل[44-44: املائدة] ُهُم اْلَغالُِبونَ 

خوهتم للمؤمنني ، فعلق إ[11: التوبة] َوَآتَ ُوا الزََكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِفي الِدينِ 
 . بإيتاء الزكاة، فدل على أن من مل يؤدها فليس مبؤمن

 وقد روى أبو داود يف سننه، والطرباين يف معجمه الصغري، عن عبد اهلل بن 
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ثالث من فعلهن فقد ذاق طعم »: قال أن رسول اهلل  معاوية الغاضري 
ماله طيبة بها  اإليمان؛ من عبد اهلل وحده وأنه ال إله إال هو، وأعطى زكاة

نفسه في كل عام؛ ولم يعط الهرمة وال الدرنة وال المريضة، ولكن من وسط 
أموالكم، فإن اهلل عز وجل لم يسألكم خيرها، ولم يأمركم بشرها وزكى 

أن يعلم أن اهلل عز وجل معه »: وما تزكية النفس؟ فقال: فقال رجل «نفسه
 . هذا لفظ الطرباين «حيث كان

: قال بن جرير وأبو بكر اآلجري، عن أيب الدرداء وروى أبو جعفر ا
خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة؛ »: قال رسول اهلل 

من حافظ على الصلوات الخمس؛ على وضوئهن وركوعهن وسجودهن 
يم واهلل وأ: له طيب النفس بها، وكأنه يقولومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ما

، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيال ، ال يفعل ذلك إال مؤمن
الغسل من الجنابة، »: وما أداء األمانة؟ قال: قال أبو الدرداء «وأدى األمانة

 . «فإن اهلل عز وجل لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها

 . ورواه الطرباين يف الصغري، وأبو نعيم يف احللية بنحوه

ود، من رواية أيب سعيد ابن األعرايب عنه، وهذا احلديث يف سنن أيب دا
 . وفيه اختصار يسري عما هنا

ويف املسند، وصحيح مسلم، وجامع الرتمذي، عن أيب مالك األشعري 
  أن رسول اهلل قال . احلديث «...الصالة نور، والصدقة برهان»: قال

 . هذا حديث حسن صحيح: الرتمذي

 . «ة نور والزكاة برهانالصال»: ورواه النسائي وابن ماجة بلفظ
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أوكد األدلة، وهو الذي يقتضي الصدق : الربهان: قال الراغب األصفهاين
 . أبًدا ال حمالة

احلجة والدليل، أي أهنا حجة : الربهان: وقال أبو السعادات ابن األثري
هي دليل على : لطالب األجر من أجل أهنا فرض جيازي اهلل به وعليه، وقيل

لطيب نفسه بإخراجها، وذلك لعالقة ما بني النفس صحة إميان صاحبها 
 . انتهى. واملال

ومسيت صدقة : وعلى القول األخري اقتصر النووي يف شرح األربعني، قال
ألهنا دليل على صدق إميانه؛ وذلك أن املنافق قد يصلي وال تسهل عليه 

فمن تصدق استدل : الصدقة غالًبا، ونقل حنو هذا يف شرح مسلم، مث قال
 . انتهى. دقته على صدق إميانه، واهلل أعلمبص

وروى ابن ماجة، والبزار، واحلاكم يف مستدركه، من حديث أنس بن 
من فارق الدنيا على اإلخالص هلل »: قال رسول اهلل : قال مالك 

قال  «وحده ال شريك له، وأقام الصالة، وآتى الزكاة، فارقها واهلل عنه راضٍ 
 . خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه صحيح اإلسناد ومل: احلاكم

أن أعرابًيا عرض لرسول اهلل  ويف الصحيحني وغريمها، عن أيب أيوب 
 يا رسول اهلل، أو يا : وهو يف سفر، فأخذ خبطام ناقته أو بزمامها، مث قال

 فكف  النيب : حممد، أخربين مبا يقربين من اجلنة وما يباعدين من النار، قال
: كيف؟ قال: قال «لقد وفق، أو لقد هدي»: به مث قالمث نظر يف أصحا

 تعبد اهلل ال تشرك به شيئ ا، وتقيم»: فأعاد، فقال النيب 
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 . هذا لفظ مسلم «الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة 

: فقال أن أعرابًيا جاء إىل رسول اهلل  وفيهما أيضا، عن أيب هريرة 
تعبد اهلل ال »: ل إذا عملته دخلت اجلنة، قاليا رسول اهلل، دلين على عم

تشرك به شيئ ا، وتقيم الصالة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم 
والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا شيًئا أبًدا، وال أنقص منه، : قال «رمضان

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر »: فلما وىل قال النيب 
 .  «إلى هذا

: قال وروى اإلمام أمحد، وأهل السنن إال أبا داود، عن معاذ بن جبل 
لقد »: يا نيب اهلل، أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، قال: قلت

سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره اهلل عليه؛ تعبد اهلل وال تشرك به 
. احلديث «وتحج البيت شيئ ا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان،

 . هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، : ورواه احلاكم يف مستدركه وقال
 . ووافقه الذهيب يف تلخيصه

وروى الطرباين وغريه، من حديث املغرية بن عبد اهلل اليشكري، أن أباه 
رجل من قيس يقال له انطلقت إىل الكوفة فدخلت املسجد، فإذا : حدثه قال

، فطلبته، فلقيته بعرفات، و صف يل رسول اهلل : ابن املنتفق وهو يقول
، قال : فزامحت عليه حىت خلصت إليه، فأخذت خبطام راحلته، فما غري علي 

فنظر إىل : شيئني أسألك عنهما؛ ما ينجيين من النار، وما يدخلين اجلنة؟ قال
 إلن كنت أوجزت »: فقالالسماء مث أقبل علّي بوجهه الكرمي 
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المسألة، لقد أعظمت وطولت فاعقل علَي، اعبد اهلل ال تشرك به شيئ ا، 
 . «وأقم الصالة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان

ويف الصحيحني، واملوطأ، ومسند اإلمام أمحد، وسنن أيب داود، والنسائي، 
من أهل دجد ثائر  اهلل  جاء رجل إىل رسول: قال عن طلحة بن عبيد اهلل 

الرأس، نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول، حىت دنا فإذا هو يسأل عن 
هل : فقال «خمس صلوات في اليوم والليلة»: اإلسالم، فقال رسول اهلل 

 «وصيام رمضان»: قال رسول اهلل  «ال، إال أن تطوع»: علّي غريها؟ قال
: فأدبر الرجل وهو يقول: قال «تطوعال، إال أن »: هل علّي غريه؟ قال: قال

، ويف «أفلح إن صدق»: واهلل ال أزيد على هذا وال أنقص، قال رسول اهلل 
 .«أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق»: رواية

وروى اإلمام أمحد، والبخاري تعليًقا، ومسلم، والرتمذي، والنسائي، 
رسول اهلل  هنينا أن نسأل: قال من حديث ثابت، عن أنس بن مالك 

  عن شيء، فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل
يا حممد، أتانا : فيسأله وحنن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال

فمن : قال «صدق»: رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهلل أرسلك، قال
فمن : قال «اهلل»: فمن خلق األرض؟ قال: قال «اهلل»: خلق السماء؟ قال

فبالذي خلق : قال «اهلل»: نصب هذه اجلبال وجعل فيها ما جعل؟ قال
 «نعم»: السماء وخلق األرض ونصب هذه اجلبال آهلل أرسلك؟ قال
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 «صدق»: وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا؟ قال: قال
وزعم رسولك أن علينا : قال «نعم»: فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال: قال
: فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال: قال «صدق»: ة يف أموالنا، قالزكا
: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا، قال: قال «نعم»
وزعم : قال «نعم»: فبالذي أرسلك آهلل أمرك هبذا؟ قال: قال «صدق»

مث : قال «صدق»: رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيالً، قال
: والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن؟ فقال النيب : قالوىل، 
 . «لئن صدق ليدخلن الجنة»

وقد رواه اإلمام أمحد، والبخاري، وأهل السنن إال الرتمذي، من حديث 
 . بنحوه، ورواية أيب داود خمتصرة شريك بن عبد اهلل بن أيب منر، عن أنس 

 . ه أيضاحنو  وللنسائي من حديث أيب هريرة 

ويف  -رضي اهلل عنهما-وكذا ألمحد، واحلاكم، من حديث ابن عباس 
 . «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة»: آخره فقال رسول اهلل 

 . ورواه أبو داود خمتصرًا، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

وروى البخاري يف تارخيه، والرتمذي، وابن حبان يف صحيحه، والدارقطين 
: قال يف سننه، واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي، من حديث أيب أمامة 

ربكم، وصلوا اتقوا اهلل »: خيطب يف حجة الوداع فقال مسعت رسول اهلل 
خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم 

 هذا حديث حسن: قال الرتمذي «تدخلوا جنة ربكم
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ح على شرط مسلم، وال نعرف له علة ومل خيرجاه، صحي: صحيح، وقال احلاكم
 . ووافقه احلافظ الذهيب رمحه اهلل تعاىل يف تلخيصه

أن  وروى أبو نعيم يف احللية من حديث يزيد بن مرثد، عن أيب الدرداء 
: قال «ما عصمة هذا األمر، وعراه، ووثائقه؟»: فقال رجال أتى رسول اهلل 
ادة ربكم، وأقيموا خمسكم، وأدوا زكاة أخلصوا عب»: فعقد بيمينه فقال

أموالكم طيبة بها أنفسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيتكم، تدخلوا جنة 
 . «ربكم

قال رسول اهلل : قال وروى الطرباين يف األوسط والصغري، عن أيب هريرة 
 اكفلوا لي ست خصال أكفل لكم الجنة؛ الصالة »: ملن حوله من أمته

إسناده ال بأس به، : قال املنذري «فرج والبطن واللسانوالزكاة واألمانة وال
 . فيه محاد الطائي مل أعرفه، وبقية رجاله ثقات: وقال اهليثمي

أن رسول  -رضي اهلل عنهما-ويف سنن النسائي، عن أيب هريرة وأيب سعيد 
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، »: قال اهلل 

ائر السبع، إال فتحت له أبواب الجنة، فقيل ويخرج الزكاة، ويجتنب الكب
 . «ادخل بسالم: له

ورواه البخاري يف تارخيه، وابن جرير يف تفسريه، وابن حبان يف صحيحه، 
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب : واحلاكم يف مستدركه وقال

 . يف تلخيصه

 رسول اهلل قال: قال ويف املسند، وسنن النسائي، عن أيب أيوب 
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 :« من َعَبَد اهلل ال يشرك به شيئ ا، وأقام الصالة، وآتى الزكاة، وصام
 . «رمضان، واجتنب الكبائر فله الجنة، أو دخل الجنة

صحيح على شرط الشيخني، وال : ورواه احلاكم يف املستدرك بنحوه، وقال
 . أعراف له علة، ومل خيرجاه

: قال رسول اهلل : قال داء ويف سنن النسائي أيضا، عن أيب الدر 
من أقام الصالة، وآتى الزكاة، ومات ال يشرك باهلل شيئ ا، كان حق ا على »

 . احلديث «اهلل أن يغفر له، هاجر أو مات في مولده

وروى ابن أيب حامت، واحلاكم يف مستدركه، عن عبيد بن عمري، عن أبيه 
  أن رسول اهلل  -وكانت له صحبة-أنه حدثه أال »:  حجة الوداعقال يف

إن أولياء اهلل المصلون، من يقيم الصلوات الخمس التي كتب اهلل عليه، 
ويصوم رمضان، ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله 

يا : مث إن رجاًل سأله فقال «يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى اهلل عنها
هلل، وقتل نفس المؤمن بغير تسع؛ الشرك با»: رسول اهلل، ما الكبائر؟ فقال

حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، 
وعقوق الوالدين المسلمين، واستحالل البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات ا 

ال يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصالة ويؤتي الزكاة »: مث قال «
 . «وابها مصاريع من ذهبفي دار أب إال كان مع النبي 

 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: قال احلاكم

 . وقد روى أبو داود، والنسائي يف سننيهما طرفًا منه يف ذكر الكبائر فقط
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وكل ما جاء يف القرآن والسنة من مدح اإلنفاق والصدقة، ووعد املنفقني 
 . مومه يشمل الواجب واملندوب، واهلل أعلمواملتصدقني جبزيل األجر والثواب، فع

ومن فضائل الزكاة أيضا أهنا تطهر املال، وتطيبه وتذهب شره، كما يف 
خرجت مع عبد : صحيح البخاري، وسنن ابن ماجة، عن خالد بن أسلم قال

: فلحقه أعرايب، فقال له قول اهلل تعاىل -رضي اهلل عنهما-اهلل بن عمر 
 َالَذَهَب َواْلِفَضَة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل الَلهِ  َواَلِذيَن َيْكِنُزون [43: التوبة ]

م ن كنزها، فلم يؤد زكاهتا، فويل له، إمنا كان : -رضي اهلل عنهما-قال ابن عمر 
 . هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها اهلل طهورًا لألموال

ما أبايل لو كان يل مثل أحد : مث التفت فقال: زاد يف رواية ابن ماجة
 . ذهًبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة اهلل عز وجل

ملا نزلت هذه : قال -رضي اهلل عنهما-ويف سنن أيب داود، عن ابن عباس 
كرب ذلك على املسلمني، فقال عمر  َواَلِذيَن َيْكِنُزوَن الَذَهَب َواْلِفَضةَ : اآلية
 :يا نيب اهلل، إنه كرب على أصحابك هذه : ق، فقالأنا أفرج عنكم، فانطل

إن اهلل لم يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من »: اآلية، فقال رسول اهلل 
 . «أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم

 . احلديث. فكرب عمر : قال

مستدركه،  ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه، وابن مردويه، واحلاكم يف
 صحيح على شرط الشيخني ومل: قي يف سننه، وقال احلاكموالبيه
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 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

وروى ابن خزمية يف صحيحه، واحلاكم يف مستدركه، عن جابر بن عبد اهلل 
إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت »: قال عن النيب  -رضي اهلل عنهما-

سلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ صحيح على شرط م: قال احلاكم «عنك شره
 .الذهيب يف تلخيصه

أن يف أدائها براءة من الشح الذي هو أشد : ومن فضائل الزكاة أيضا
 َوَمْن يُوَق ُشَح نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ : البخل، وقد قال اهلل تعاىل

 [. 4: احلشر]

مها، عن خالد بن زيد بن وروى احلافظ أبو يعلى املوصلي، والطرباين وغري 
برئ من الشح من أدى الزكاة، وقرى »: مرفوًعا حارثة األنصاري 

 . «الضيف، وأعطى في النائبة

: قال ، عن النيب وروى الطرباين أيضا يف معجمه الصغري، عن جابر 
ثالث من كن فيه فقد برئ من الشح؛ من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، »

 . «ي النوائبوقرى الضيف، وأعطى ف

أهنا حصن للمال، وحرز له من التلف واآلفات، وهذا : ومن فضائلها أيضا
أمر معروف عند الناس؛ حىت إن العامة يقولون يف املال إذا وقع يف مظان اهللكة 

هذا مال مزكى، ويقولون مثل هذه الكلمة أيضا يف الشيء يضيع : وسلم منها
 . أو يسرق مث جيده صاحبه

 اين، وأبو نعيم يف احللية بإسناد ضعيف، عن ابن مسعود وقد روى الطرب 
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 حِصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا »: مرفوًعا
 . «للبالء الدعاء

 . وروى أبو داود يف مراسيله، عن احلسن مرسالً حنوه

ما تلف »: مرفوًعا وروى الطرباين أيضا بإسناد فيه ضعف عن عمر 
 . «وال بحر إال بحبس الزكاةمال في بر 

فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا »: وله أيضا من حديث عبادة حنوه وزاد
مرضاكم بالصدقة، وادفعوا طوارق الباليا بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما 

 . «نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه

: وكثرته، قال اهلل تعاىل أهنا سبب لنماء املال: ومن فضائل الزكاة أيًضا
 َِيْمَحُق الَلُه الِربَا َويُ ْرِبي الَصَدقَات [44 : البقرة.] 

إن [: 144: التوبة] َوتُ زَِكيِهْم ِبَها: وقال بعض املفسرين يف قوله تعاىل
 . املعىن تنمي أمواهلم

الزكاة يف اللغة النماء والتطهري، فاملال ينمي : قال النووي يف شرح مسلم
ينمي أجرها عند : هبا من حيث ال ي رى، وهي مطهرة ملؤديها من الذنوب، وقيل

ألهنا تزكي : اهلل تعاىل، ومسيت يف الشرع زكاة لوجود املعىن اللغوي فيها، وقيل
 . انتهى. صاحبها وتشهد بصحة إميانه

ّيت بذلك ملا يكون فيها من رجاء الربكة، أو : وقال الراغب األصفهاين مس 
لنفس أي تنميتها باخلريات والربكات، أو هلما مجيًعا، فإن اخلريين لتزكية ا

 . انتهى. موجودان فيها 
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وأيضا فإن إيتاء الزكاة على الوجه املأمور به من أعظم الشكر على نعمة 
َوِإْذ تََأَذَن : املال، وقد وعد اهلل الشاكرين باملزيد، وأقسم على ذلك فقال تعاىل

 [. 4: إبراهيم] ْرُتْم أَلَزِيَدَنُكْم َولَِئْن َكَفْرُتْم ِإَن َعَذاِبي َلَشِديدٌ رَُبُكْم لَِئْن َشكَ 

عند  أهنا من اخلصال اليت اهتم هبا النيب : ومن فضائل الزكاة أيضا
فروى اإلمام أمحد رمحه اهلل  -إن صح احلديث بذلك-موته، وأوصى هبا أمته 

أمرين النيب : قال عن علي ( رداألدب املف)تعاىل يف مسنده، والبخاري يف 
 فخشيت أن : أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده، قال

ُأوِصي بالصالة، والزكاة، »: إين أحفظ وأعي، قال: قلت: تفوتين نفسه، قال
 . «وما ملكت أيمانكم

فهذا ما يسره اهلل تعاىل من بيان فضائل الزكاة، وحيث كانت هبذه املثابة 
لكل مسلم أن يبادر إىل إخراجها إذا جاء وقتها وال يؤخرها، وخيرجها  فينبغي

من أوسط ما عنده من األموال كاملة موفرة طيبة هبا نفسه، وال يتبعها منا وال 
أذى، وال يريد هبا رياء وال مسعة، وال يبتغي هبا حممدة الناس وثنائهم عليه، بل 

تعاىل ويرجو برها وذخرها يف الدار  خيرجها إميانًا واحتسابًا يريد هبا وجه اهلل
اآلخرة، ومن أخرجها على هذا الوجه فعسى أن حيوز فوائدها الدنيوية 
واألخروية، ولو مل يكن لألغنياء فيها من الفوائد إال أن أمواهلم  فظ بسببها 
وتنمو وتكثر، لكان ينبغي هلم أن يبادروا إىل إخراجها ألجل هذه الفائدة، واهلل 

 . املوفق
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 فصل

َوَوْيٌل : وقد ورد الوعيد الشديد ملانع الزكاة والتصريح بلعنه، قال اهلل تعاىل
، وقد تقدم الكالم على [4-4: فصلت] اَلِذيَن اَل يُ ْؤُتوَن الزََكاةَ * لِْلُمْشرِِكيَن 

 . معىن الويل مستوىف عند ذكر الوعيد للمتهاونني بالصالة فلرياجع

َن اَلِذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَما َآتَاُهُم الَلُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َواَل َيْحَسبَ : وقال تعاىل
ر ا َلُهْم َبْل ُهَو َشٌر َلُهْم َسُيَطَوُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  : آل عمران] َخي ْ

َها ِفي َواَلِذيَن َيْكِنُزوَن الَذَهَب َواْلِفَضَة َواَل يُ ْنِفُقون َ : ، وقال تعاىل[184
َها ِفي نَاِر َجَهَنَم فَ ُتْكَوى * َسِبيِل الَلِه فَ َبِشْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  يَ ْوَم ُيْحَمى َعَلي ْ

ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوبُ ُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُتْم أِلَنْ ُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم 
 [. 44-43: التوبة] َتْكِنُزونَ 

قال رسول اهلل : قال سند، وصحيح مسلم، عن أيب هريرة ويف امل
 :« ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان

يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، 
فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان 

قضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى مقداره خمسين ألف سنة، حتى ي
وال صاحب »: يا رسول اهلل، فاإلبل؟ قال: قيل «الجنة وإما إلى النار

بقاع قرقر، إبل ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة، بطح لها 
ا، تطؤه بأخفافها  أوفر ما كانت، ال يفقد منها فصيال   وتعضه واحد 
 ا رد عليه أخراها، في يوم بأفواهها، كلما مر عليه أواله
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كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى 
وال صاحب »: يا رسول اهلل، فالبقر والغنم؟ قال: قيل «لجنة وإما إلى النار

بقر وال غنم ال يؤدي منها حقها، إال إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع 
ليس فيها عقصاء وال جلحاء وال عضباء، تنطحه  قرقر، ال يفقد منها شيئا،

بقرونها، وتطؤه بأظالفها، كلما مر عليه أوالها رد عليه أخراها، في يوم كان 
مقدار خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله إما إلى 

 . وذكر متام احلديث «...الجنة وإما إلى النار

 . ههنااه أبو داود يف سننه بنحو مما ذكر و ر و 

ويكون كنز »: ورواه البخاري، والنسائي خمتصرًا، وزاد النسائي قال
أنا كنزك، فال : أحدهم يوم القيامة شجاع ا أقرع، يفر منه صاحبه ويطلبه

 . «يزال حتى يلقمه أصبعه

: قال أن رسول اهلل  ورواه ابن ماجة من وجه آخر، عن أيب هريرة 
ها، وتأتي البقر صاحبها بأخفافتطأ تأتي اإلبل التي لم يعط الحق منها »

والغنم تطأ صاحبها بأظالفها وتنطحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاع ا أقرع 
: فيلقى صاحبه يوم القيامة فيفر منه صاحبه مرتين ثم يستقبله، فيقر فيقول

 . «أنا كنزك أنا كنزك، فيتقيه بيده فيلقمها: ما لي ولك؟ فيقول

الذي قد  «األقرع»؛ احلية الذكر، و هو بضم الشني: «شجاع ا»: قوله
قاله أبو عبيد اهلروي وغريه من أئمة . متعط جلد رأسه؛ لكثرة مسه وطول عمره

 . اللغة
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األقرع من احليات الذي ابيض رأسه من السم، ومن الناس : وقال القرطيب
 . الذي ال شعر برأسه

على  الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم: وقيل: قال النووي
 . ذ ن ب ه، ورمبا بلغ رأس الفارس، ويكون يف الصحاري

رضي اهلل -ويف صحيح مسلم، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهلل 
ما من صاحب إبل ال يفعل فيها »: يقول مسعت رسول اهلل : قال -عنهما

حقها إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تستن عليه 
ا وأخفافها، وال صاحب بقر ال يفعل فيها حقها إال جاءت يوم بقوائمه

القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، 
وال صاحب غنم ال يفعل فيها حقها إال جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، 

اء وال وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظالفها، ليس فيها جمَ 
منكسر قرنها، وال صاحب كنز ال يفعل فيه حقه إال جاء كنزه يوم القيامة 

خذ كنزك الذي : شجاع ا أقرع يتبعه فاتح ا فاه، فإذا أتاه فر  منه، فيناديه
خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن البد منه سلك يده في فيه، فيقضمها 

 . «قضم الفحل

يا رسول اهلل، ما : قال رجل: ري يقولمسعت عبيد بن عم: وقال أبو الزبري
حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنيحتها، »: حق اإلبل؟ قال

 . «وحمل عليها في سبيل اهلل

اهلل رضي -مث رواه مسلم، والنسائي من وجه آخر، عن جابر بن عبد اهلل 
 ؤديما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال ي»: قال عن النيب  -عنهما
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حقها إال أُقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، 
: قلنا «مئذ جم اء وال مكسورة القرنحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يو وتنط

إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، »: يا رسول اهلل، وما حقها؟ قال
صاحب مال ال وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اهلل، وال من 

يؤدي زكاته إال تحول يوم القيامة شجاع ا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب 
هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه البد منه : وهو يفر منه، ويقال

 . «أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل

نيب ، عن الويف الصحيحني، واملسند، والسنن إال أبا داود، عن أيب ذر 
 ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاتها إال جاءت »: أنه قال

ها، كلما منه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظالفيوم القيامة أعظم ما كانت وأس
 . «نفذت أخراها عادت عليه أوالها حتى يُقضى بين الناس

وروى احلافظ أبو يعلى، وابن جرير، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم يف 
من ترك بعده كنز ا مثل له »: قال رسول اهلل : قال ستدركه، عن ثوبان م

: فيقول! من أنت ويلك؟: يوم القيامة شجاع ا أقرع له زبيبتان يتبعه، فيقول
أنا كنزك الذي خلفت بعدك، فال يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم 

جاه، وقال صحيح على شرط مسلم ومل خير : قال احلاكم «يتبع سائر جسده
 . على شرطهما؛ يعين الشيخني: احلافظ الذهيب يف تلخيصه

: قال ، عن رسول اهلل ويف مستدرك احلاكم أيضا، عن أيب هريرة 
صاحبه وهو  يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاع ا أقرع ذا زبيبتين يتبع»

 قال «يتعوذ منه، فال يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه إصبعيه
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 . صحيح على شرط مسلم، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه :احلاكم
 . مها الزّب دتان يف الشدقني: ؛ قال اجلوهري وغريه«له زبيبتان»: قوله
 . مها النكتتان السوداوان فوق عيين احلية: وقيل

 . مها نقطتان تكتنفان فاها: وقال غريه
 . مها يف حلقها مبنزلة زمنيت العنز: وقيل
 . على رأسها مثل القرنني حلمتان: وقيل
 . نابان خيرجان من فيها: وقيل

قال رسول : قال ويف صحيح البخاري، وسنن النسائي، عن أيب هريرة 
من آتاه اهلل ما ال فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاع ا أقرع له »: اهلل 

أنا : يقول -يعني بشدقيه-زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه 
َواَل َيْحَسَبَن اَلِذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَما َآتَاُهُم : مث تال هذه اآلية «أنا كنزكمالك، 

وقد رواه مالك يف موطئه، والشافعي يف . إىل آخر اآلية الَلُه ِمْن َفْضِلهِ 
 .مسنده، من طريق مالك خمتصرًا موقوفًا

ه مال من كان ل»: ورواه اإلمام أمحد يف مسنده، ولفظه قال رسول اهلل 
فلم يؤد حقه جعل يوم القيامة شجاع ا أقرع له زبيبتان يتبعه حتى يضع يده 

 . «في فيه، فال يزال يقضمها حتى يقضى بين العباد
 ويف املسند، وسنن النسائي، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، عن النيب 

إن الذي ال يؤدي زكاة ماله يمثل اهلل عز وجل له ماله يوم القيامة »: قال
 . «أنا كنزك، أنا كنزك: جاع ا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه يقولش

 وروى الشافعي، وأمحد، وأهل السنن إال أبا داود، عن عبد اهلل بن 
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ما من أحد ال يؤدي زكاة ماله إال مثل »: قال عن رسول اهلل  مسعود 
 هلل مث قرأ علينا رسول ا« له يوم القيامة شجاع ا أقرع، حتى يطوق عنقه

َواَل َيْحَسَبَن اَلِذيَن يَ ْبَخُلوَن ِبَما َآتَاُهُم الَلُه ِمْن  مصداقه من كتاب اهلل تعاىل
هذا حديث حسن صحيح، : هذا لفظ ابن ماجة، وقال الرتمذي. اآلية َفْضِلهِ 

 . وصححه أيًضا ابن خزمية واحلاكم

ا أنا يف قدمت املدينة، فبين: ويف الصحيحني، عن األحنف بن قيس قال
حلقة فيها مأل من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن اجلسد، 

بشر الكانزين برضف حيمى عليه يف نار »: أخشن الوجه، فقام عليهم فقال
جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حىت خيرج من نغض كتفيه، ويوضع 

فوضع القوم : قال« على نغض كتفيه حىت خيرج من حلمة ثدييه يتزلزل
وذكر متام احلديث، وهذا لفظ . سهم فما رأيت أحًدا منهم رجع إليه شيًئارؤو 

 . مسلم

كنت يف نفر من قريش فمر : ويف رواية له، عن األحنف بن قيس قال
بشر الكانزين بكي يف ظهورهم خيرج من جنوهبم، وبكي »: أبو ذر وهو يقول

من : تقل: مث تنحى فقعد، قال: قال« مهمن قبل أقفائهم خيرج من جباه
ما شيء مسعتك تقول : فقمت إليه، فقلت: هذا أبو ذر، قال: هذا؟ قالوا
ما تقول : قلت: ، قالما قلت إال شيئا قد مسعته من نبيهم : قبيل؟ قال

 . خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان مثًنا لدينك فدعه: يف هذا العطاء؟ قال
ي ال إله غريه ال واهلل الذ: أنه قال وروى الطرباين عن ابن مسعود 

 يكوى عبد بكنز، فيمس دينار دينارًا، وال درهم درمهًا، ولكن يوسع جلده
 . فيوضع كل دينار ودرهم على حدته 
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 . إذا عرف هذا، فللكنز معنيان؛ لغوي، وشرعي

الكنز  : فأما معناه يف اللغة، فقال اإلمام أبو جعفر ابن جرير رمحه اهلل تعاىل
 . عض، سواء كان يف بطن األرض أم على ظهرهاكل شيء جمموع بعضه على ب

 . وكان خمزونًا: وزاد صاحب العني وغريه: قال النووي رمحه اهلل تعاىل

الكنز جعل املال بعضه على بعض : وكذا قال الراغب األصفهاين: قلت
 . انتهى. وحفظه، وأصله من كنزت التمر يف الوعاء

 . يف الكنز بأنه املال املدفونواقتصر اجلوهري وغريه من أئمة اللغة على تعر 

والصحيح ما قاله غريهم؛ ألن اهلل تعاىل أطلق اسم الكنز على املدفون 
ٌز َلُهَما: وعلى غري املدفون؛ قال تعاىل فهذا [  8: الكهف] وََكاَن َتْحَتُه َكن ْ

ِبِه  فَ َلَعَلَك تَاِرٌك بَ ْعَض َما يُوَحى ِإلَْيَك َوَضاِئقٌ : يف املدفون، وقال تعاىل
زٌ  َأْو : ، ويف اآلية األخرى[ 1: هود] َصْدُرَك َأْن يَ ُقوُلوا َلْواَل أُْنِزَل َعَلْيِه َكن ْ

زٌ  فهذا يف غري املدفون، وقال تعاىل فيما مجع بعضه [ 8: الفرقان] يُ ْلَقى ِإلَْيِه َكن ْ
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإَن َمَفاِتَحُه لَتَ ُنوُء بِ : على بعض  اْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقَوةِ َوَآتَ ي ْ

 [.44: القصص]

عن عبد اهلل بن دينار : وأما معناه يف الشرع، فقال اإلمام مالك يف موطئه
وهو يسأل عن الكنز، ما  -رضي اهلل عنهما-مسعت عبد اهلل بن عمر : قال
 هو؟ 
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 . هو املال الذي ال تؤدي منه الزكاة: فقال
 . من طريق مالكورواه اإلمام الشافعي يف مسنده 

وروى الشافعي أيضا، عن ابن عيينة، عن ابن عجالن، عن نافع أن ابن 
كل مال تؤدي زكاته فليس بكنز وإن كان : كان يقول  -رضي اهلل عنهما-عمر 

 . مدفونًا، وكل مال ال تؤدي زكاته فهو كنز وإن مل يكن مدفونًا
باب ما : صحيحهوقال اإلمام أبو عبد اهلل البخاري رمحه اهلل تعاىل يف 

 «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»: أدى زكاته فليس بكنز، لقول النيب 
خرجنا مع عبد اهلل بن : عن خالد بن أسلم قال مث ذكر ما رواه الزهري 

َواَلِذيَن َيْكِنُزوَن : أخربين عن قوله اهلل: فقال أعرايب -رضي اهلل عنهما-عمر 
رضي اهلل -، قال ابن عمر ِفُقونَ َها ِفي َسِبيِل الَلهِ الَذَهَب َواْلِفَضَة َواَل يُ نْ 

من كنزها فلم يؤد زكاهتا، فويل له، إمنا كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، : -عنهما
 . فلما أنزلت جعلها اهلل طهرًا لألموال
ما أبايل لو كان يل مثل : مث التفت فقال: ورواه ابن ماجة يف سننه وزاد

 . وأزكيه وأعمل فيه بطاعة اهلل عز وجلأحد ذهًبا أعلم عدده 
-وروى البيهقي، من طريق عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 

كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع »: مرفوًعا وموقوفًا -رضي اهلل عنهما
أرضين فليس بكنز، وكل ما ال تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهر ا على 

 . «وجه األرض
 . ليس مبحفوظ، واملشهور وقفه: رمحه اهلل تعاىل عن املرفوعقال البيهقي 

وقد روي هذا عن ابن عباس، : قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
 . موقوفًا، ومرفوًعا -رضي اهلل عنهم-وجابر، وأيب هريرة 
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فروى ابن أيب شيبة عنه  -رضي اهلل عنهما-أما حديث ابن عباس : قلت
 . اته فليس بكنزما أدى زك: أنه قال

فسيأيت ذكرمها قريبا إن  -رضي اهلل عنهما-وأما حديث جابر وأيب هريرة 
 . شاء اهلل تعاىل

أميا مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان : وقال عمر بن اخلطاب 
مدفونًا يف األرض، وأميا مال مل تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان 

 . على وجه األرض
اآلثار ما تقدم قريبا يف حديث جابر بن عبد اهلل، وأيب هريرة،  ويشهد هلذه

أن الذي ال يؤدي زكاة ماله ميثل له  -رضي اهلل عنهم-وابن عمر، وابن مسعود 
 . أنا مالك، أنا كنزك: ماله يوم القيامة شجاًعا أقرع يطوقه، ويقول

 رضي-ويف سنن أيب داود، والدارقطين، ومستدرك احلاكم، عن أم سلمة 
يا رسول اهلل، أكنز : كنت ألبس أوضاًحا من ذهب فقلت: قالت -اهلل عنها
صحيح : قال احلاكم« ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز»: هو؟ فقال

 . على شرط البخاري ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه
ألرض، الكنز يف األصل املال املدفون  ت ا: قال أبو السعادات ابن األثري

فإذا أخرج منه الواجب عليه مل يبق كنزًا وإن كان مكنوزًا، وهو حكم شرعي 
 . جتوز فيه عن األصل

واالسم الشرعي قاض على االسم : وقال ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل
روي عن علي،  ته إال شيئاً اكخمالًفا يف أن الكنز ما مل تؤد ز اللغوي، وال أعلم 

 إن يف: من أهل الزهد، قالوا إليه قوم  وأيب ذر، والضحاك، وذهب 
 . املال حقوقًا سوى الزكاة 
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أن النيب  مث استدل ابن عبد الرب وغريه لقول اجلمهور حبديث أيب هريرة 
 رواه الرتمذي، وابن  «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»: قال

هذا حديث حسن غريب، وصححه احلاكم، ووافقه : ماجة، وقال الرتمذي
 . احلافظ الذهيب يف تلخيصه

من غري وجه أنه ذكر الزكاة فقال  وقد روي عن النيب : قال الرتمذي
 . «ال، إال أن تطوع»: هل علي غريها؟ فقال: رجل

واألحاديث اليت تقدمت قريًبا عن جابر، وأيب هريرة، وابن عمر، : قلت
أم سلمة  تدل بظاهرها لقول اجلمهور، وحديث -رضي اهلل عنهم-وابن مسعود 

الذي تقدم قريًبا نص صريح الداللة لقوهلم، وحنوه ما تقدم  -رضي اهلل عنها-
َواَلِذيَن ملا نزلت هذه اآلية : قال -رضي اهلل عنهما-من حديث ابن عباس 
كرب  ذلك على املسلمني، فقال عمر [ 43: التوبة] َيْكِنُزوَن الَذَهَب َواْلِفَضةَ 

 :يا نيب اهلل، إنه كرب على أصحابك هذه : ، فقالأنا أفرج عنكم، فانطلق
إن اهلل لم يفرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من »: اآلية، فقال رسول اهلل 

رواه أبو داود، وابن أيب حامت، وابن مردويه، واحلاكم، . احلديث« ...أموالكم
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : والبيهقي، وقال احلاكم

 . لذهيب يف تلخيصها
ويف مستدرك احلاكم أيًضا، من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، 

: قال احلاكم «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره»: عن النيب 
 . صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

 ي يف جامعة، عن ابن ما رواه الرتمذ: ومن الوعيد أيضا على منع الزكاة
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من كان له مال يبلغه حج بيت ربه، أو جيب : قال -رضي اهلل عنهما-عباس 
يا ابن عباس اتق : عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند املوت، فقال رجل

يَا أَيُ َها اَلِذيَن سأتلو عليك بذلك قرآنا : اهلل، فإمنا يسأل الرجعة الكفار، فقال
تُ ْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلدُُكْم َعْن ِذْكِر الَلِه َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك َآَمُنوا اَل 

َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَي َأَحدَُكُم اْلَمْوُت * ُهُم اْلَخاِسُروَن  َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرزَق ْ
َوالَلُه َخِبيٌر ِبَما : إىل قوله رِيٍب فََأَصَدقَ فَ يَ ُقوَل َرِب َلْواَل َأَخْرتَِني ِإَلى َأَجٍل قَ 

إذا بلغ املال مائيت : فما يوجب الزكاة؟ قال: قال[ 11-4: املنافقون] تَ ْعَمُلونَ 
 . الزاد والبعري: فما يوجب احلج؟ قال: درهم فصاعًدا، قال

 . ورواه الرتمذي أيضا مرفوًعا، وذكر أن املوقوف أصح

ما رواه الطرباين يف الصغري، عن : أيضا على منع الزكاةومن الوعيد الشديد 
مانع الزكاة يوم القيامة في »: قال رسول اهلل : قال أنس بن مالك 

 . «النار

وروى اإلمام أمحد، وابن أيب شيبة، وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما، 
ل أن رسو  واحلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف سننه، من حديث أيب هريرة 

عرض علي  أول ثالثة يدخلون الجنة، وأول ثالثة يدخلون »: قال اهلل 
النار، فأما ثالثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه 
ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثالثة يدخلون النار 

 . «فأمير مسلط، وذو ثروة من مال ال يؤدي حق اهلل في ماله، وفقير فخور

 أن  ويف املسند وسنن النسائي، من حديث احلار ، عن علي 
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 . «لعن مانع الصدقة» رسول اهلل 

 وعن علي بن أيب طالب : ورواه الرتمذي يف جامعة معلًقا موقوفًا فقال
 . «لعن مانع الصدقة»: قال

وروى اإلمام أمحد، والنسائي، وأبو يعلى، والطرباين، وابن خزمية وابن حبان 
آكل الربا، »: قال صحيحيهما، واحلاكم يف مستدركه، عن ابن مسعود يف 

وموكله، وكاتبه، وشاهداه إذا علموا ذلك، والوامشة، واملوشومة للحسن، والوي 
« يوم القيامة الصدقة، واملرتد أعرابًيا بعد اهلجرة، ملعونون على لسان حممد 

احلافظ الذهيب يف  صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه: قال احلاكم
 . تلخيصه

 . يعين املماطل هبا واملمتنع من أدائها« والوي الصدقة»: قوله

وكما أن منع الزكاة من موجبات اللعن والعذاب األليم يف اآلخرة، فكذلك 
هو من أعظم األسباب لتلف املال وحبس القطر من السماء، كما يف احلديث 

ما تلف مال في بر وال بحر إال » :مرفوًعا الذي رواه الطرباين، عن عمر 
 . «بحبس الزكاة

وروى الشافعي يف مسنده، والبخاري يف التاريخ الكبري، وابن عدي، 
 مسعت رسول اهلل : قالت -رضي اهلل عنها-والبيهقي يف سننه، عن عائشة 

 . «ما خالطت صدقة ماال قط إال أهلكته»:يقول 

يك في مالك صدقة فال يكون قد وجب عل»: قال: ورواه احلميدي وزاد
 .«تخرجها فُيهلك الحراُم الحاللَ 
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ويف سنن ابن ماجة، ومستدرك احلاكم، واحللية أليب نعيم، عن عبد اهلل بن 
يا معشر »: فقال أقبل علينا رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما-عمر 

المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهلل أن تدركوهن؛ لم تظهر 
في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي الفاحشة 

لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إال 
ُأخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة 

ينقضوا أموالهم إال ُمنعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم 
عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدو ا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل ويتخيروا مما أنزل اهلل إال 

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه : قال احلاكم «جعل اهلل بأسهم بينهم
 . الذهيب يف تلخيصه

ولم يمنع قوم زكاة »: رفًا منه، وهو قولهوقد روى الطرباين يف الكبري ط
 . «أموالهم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم يمطروا

 وروى الطرباين أيضا، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل 
ما »: يا رسول اهلل، وما مخس خبمس؟ قال: قالوا «خمس بخمس»: قال

عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل نقض قوم العهد إال سلط اهلل عليهم 
اهلل إال فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم 
الموت، وال طففوا المكيال والميزان إال منعوا النبات وأخذوا بالسنين، 

سنده قريب من : قال املنذري «وال منعوا الزكاة إال حبس عنهم القطر
 . احلسن وله شواهد
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ما »: قال رسول اهلل : قال ، من حديث بريدة ويف مستدرك احلاكم
نقض قوم العهد قط إال كان القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة في قوم قط 
 «إال سلط اهلل عليهم الموت، وال منع قوم الزكاة إال حبس اهلل عنهم القطر

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف : قال احلاكم
 . تلخيصه



 

 838 

 صلف

 : وأما تفريق الزكاة، فاألغنياء فيه على طرائف شىت

منهم من يدفع زكاته أو بعضها إىل أقاربه الذين ال حظ هلم يف الزكاة؛ إما 
لغناهم أو لكوهنم أقوياء على التكسب، وهذا الدفع ال تربأ به ذمة الغين من 

 . الزكاة

ه عليه ومثل هذا من يقي ماله بالزكاة، فيستخدم هبا، ويكافئ من ل
 . معروف، ويصل أصدقاءه الذين ليسوا من أهل الزكاة وحنو ذلك

وبعض األغنياء حيايب هبا أقاربه احملتاجني، ويرتك من هو أشد حاجة منهم 
 . من الفقراء واملساكني، وهذا فيه نوع اعتداء يف تفريق الزكاة، وهو أخف مما قبله

ة ويفرق أكثرها على وبعد الوالة يعطي الفقراء قسًما يسريًا من الزكا
 . مقتضى نظره يف غري األصناف الثمانية

وبعض املؤمتنني على تفريق الزكاة يعطون من ليس من أهلها، وال سيما من 
خيافون من لسانه، وهذا وما أشبهه من االعتداء يف الزكاة، والتهاون بشأهنا، 

 . وتبديل احلكم الشرعي فيها

  النسائي، عن أنس بن مالك وقد روى اإلمام أمحد، وأهل السنن إال
حديث :قال الرتمذي  «المعتدي في الصدقة كمانعها»: قال أن رسول اهلل 
 . ويف الباب عن ابن عمر، وأم سلمة، وأيب هريرة رضي اهلل عنهم: غريب، قال

قال النيب : قال -رضي اهلل عنهما-وفيه أيضا عن جابر بن عبد اهلل : قلت
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 :«رواه البخاري يف تارخيه «نعهاالمعتدي في الصدقة كما . 

على : يقول «المعتدي في الصدقة كمانعها»: وقوله: قال الرتمذي
 . انتهى. املعتدي من اإلمث كما على املانع إذا منع

أن رجالً  وروى اإلمام أمحد أيًضا، واحلاكم يف مستدركه، عن أنس 
نها إىل اهلل وإىل يا رسول اهلل، إذا أديت الزكاة إىل رسولك، فقد برئت م: قال

نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، »: رسوله؟ فقال رسول اهلل 
صحيح على شرط الشيخني : قال احلاكم «فلك أجرها وإثمها على من بدلها

 . ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

جه إذا علم هذا، فأقل األغنياء يف زماننا من يفرق زكاة ماله على الو 
املشروع، ويتوخى هبا األحوج فاألحوج من الفقراء واملساكني، ولو أن األغنياء 
يف هذه األزمان أخرجوا زكاة أمواهلم كاملة، وفرقوها على الوجه املشروع، 
ألوشك أن يستغين كل فقري؛ ألن األموال قد كثرت جًدا، وفاضت فيضانًا ال 

 . حد له
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 فصل

فكثري من أهل اجلشع واهللع ممن ال  ل هلم وأما التهاون باألخذ من الزكاة 
الزكاة، يزامحون الفقراء يف األخذ من أوساخ الناس، وال يرون بذلك بأًسا، وهذا 
يف احلقيقة دناءة وعدم مروءة، وبعضهم إذا مل يعط من الزكاة شيًئا أو أعطي 
ه، منها قلياًل غضب من ذلك، وجّد واجتهد يف الطلب واالستكثار مما ال حيل ل

فإن عجز ومل حيصل له مراده، فغايته احلقد على الذين يفرقون الزكاة، وإكثار 
التشكي والتظلم منهم، والوقيعة يف أعراضهم بغري حق، فيجمع بني ثالثة أنوع 

 : من الظلم

 . طلب ما ال حيل له: أحدها

 . مزامحة الفقراء يف حقوقهم: الثاني

 . إيذاء الناس بالسب والغيبة: الثالث

: د روى البخاري يف التاريخ الكبري، عن عطاء بن زهري، عن أبيه قالوق
: أخربين عن الصدقة، قال: فقلت -رضي اهلل عنهما-لقيت عبد اهلل بن عمرو 

إن : شر مال، مال العميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به، قلت
قوم قد : هدين؟ قالواجملا: بقدر عمالتهم، قلت: للعاملني عليها فيها حًقا؟ قال

 . أحل هلم، إن الصدقة ال  ل لغين وال لذي مرة سوي
وروى اإلمام أمحد، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، والدارقطين، 

 ال»: قال أن رسول اهلل  واحلاكم يف مستدركه، عن أيب هريرة 
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على شرط الشيخني ومل : قال احلاكم «تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوي 
 . رجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصهخي

وروى اإلمام أمحد أيضا، وأبو داود، والرتمذي، والدارقطين، واحلاكم يف 
مثله، إال أنه  مستدركه، عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، عن النيب 

 . «لذي مرة قوي»: قال يف رواية الدارقطين
 . حديث حسن: ، وقال الرتمذيويف رواية ألمحد، وأيب داود، واحلاكم مثله

صدقة،  جاءت رسول اهلل : قال وروى الدارقطين أيًضا، عن جابر 
إنها ال تصلح لغني، وال لصحيح سوي، وال لعامل »: فركبه الناس، فقال

 . «قوي
 . القوة والشدة «المرة»: قال اجلوهري، واهلروي، وغريمها من أهل اللغة

 . ورجل مرير أي قوي: قال اجلوهري
أمررت احلبل إذا فتلته، ومنه فالن ذو مرة كأنه : وقال الراغب األصفهاين

 . حمكم الفتل
القوة، وأصلها من شدة فتل احلبل،  «المرة»: وقال أبو الفرج ابن اجلوزي

أمررت احلبل إذا أحكمت فتله، فمعىن املرة يف احلديث شدة اخللق : يقال
 . تعبوصحة البدن اليت يكون معها احتمال الكل وال

ال  ل الصدقة ملن جيد قوة يقدر هبا على : قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 . انتهى. الكسب

فهو الصحيح األعضاء، فمىت كان املرء صحيح األعضاء : وأما السوي
 قويا على التكسب فال حظ له يف الصدقة، إال أن يكون من اخلمسة الذين
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 . يأيت ذكرهم يف حديث أيب سعيد  

فعي، وأمحد، وأبو داود، والنسائي، والدارقطين، عن عبيد اهلل وروى الشا
يسأالنه من  بن عدي بن اخليار أن رجلني أخرباه أهنما أتيا رسول اهلل 

إن شئتما أعطيتكما، وال »: الصدقة، فقل ب فيهما البصر، فرآمها جلدين فقال
 . «حظ فيها لغني، وال لقوي مكتسب

أتيت : قال زياد بن احلار  الصدائي  وروى أبو داود، والدارقطين، عن
: أعطين من الصدقة، فقال له رسول اهلل : فبايعته، فأتاه رجل فقال النيب 
إن اهلل لم يرض بحكم نبي وال غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو، »

 . «فجز أها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك

وابن ماجة، والدارقطين، واحلاكم يف وروى اإلمام أمحد، وأبو داود، 
ال تحل »: قال رسول اهلل : قال مستدركه، عن أيب سعيد اخلدري 

الصدقة لغني إال لخمسة؛ لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، 
 «أو غاز في سبيل اهلل، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني

ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف  صحيح على شرط الشيخني: قال احلاكم
 . تلخيصه

إذا عرف هذا، فهؤالء الذين ال مروءة هلم، وال يأنفون من التزيي بزي 
الفقراء، ومزامحتهم يف أوساخ الناس، إذا أخذ أحدهم شيئا من الزكاة كان سببا 

مسعت رسول : قالت -رضي اهلل عنها-هلالك ماله كما تقدم يف حديث عائشة 
 وفسر ذلك «ما خالطت صدقة ماال قط إال أهلكته»: يقول اهلل 
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اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل بأن يأخذ الرجل الزكاة وهو غين عنها، فيضعها مع  
 . ماله فتهلكه

سألت رسول اهلل : قال ويف الصحيحني وغريمها، عن حكيم بن حزام 
 إن يا حكيم»: فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث سألته فأعطاين، مث قال ،

هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يُباَرك له فيه وكان كالذي يأكل وال يشبع، واليد العليا 

 . «خير من اليد السفلى

فأعطاين،  سألت رسول اهلل : ورواه احلاكم يف مستدركه ولفظه قال
حكيم، إنما هذا المال خضرة ما أنكر مسألتك يا »: وأحلفت عليه فقال

حلوة، وإنما هو أوساخ أيد الناس، ويد اهلل فوق يد المعطي، ويد المعطي 
صحيح اإلسناد ومل : قال احلاكم «فوق يد السائل، ويد السائل أسفل األيدي

 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

  أن رسول اهلل ويف الصحيحني أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري 
إن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه »: قال

وإنه من يأخذه » :-أو كما قال النيب -المسكين واليتيم وابن السبيل 
ا عليه يوم القيامة  . «بغير حقه كالذي يأكل وال يشبع، ويكون شهيد 

 فمن يأخذ ماال بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ ماال»: ويف رواية ملسلم
 . «بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل وال يشبع

: قال أن رسول اهلل  وروى مالك، والشيخان أيضا، عن أيب سعيد 
 من يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يتصبر يصبره اهلل، »
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 . «وما أعطي أحد عطاء خير ا وأوسع من الصبر
من »: قال  أن رسول اهلل وألمحد، والنسائي، والدارقطين عنه 

استغنى أغناه اهلل، ومن استعف أعفه اهلل، ومن استكفى كفاه اهلل، ومن سأل 
 . «وله قيمة أوقية فقد ألحف
 . ورواه أبو داود خمتصرا

ويف املسند، والسنن، وسنن الدارقطين، ومستدرك احلاكم، عن عبد اهلل بن 
ت يوم من سأل وله ما يغنيه جاء»: قال رسول اهلل : قال مسعود 

يا رسول اهلل، وما : فقيل «القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه
هذا لفظ أيب داود،  «خمسون درهم ا أو قيمتها من الذهب»: الغىن؟ قال

 . حديث حسن: واحلاكم، وقال الرتمذي

 أن رسول اهلل  ويف املسند، وسنن أيب داود، عن سهل بن احلنظلية 
يا : قالوا «فإنما يستكثر من جمر جهنم من سأل وعنده ما يغنيه»: قال

هذا لفظ أمحد، ويف بعض  «ما يغديه أو يعشيه»: رسول اهلل، وما يغنيه؟ قال
 . «أن يكون له شبع يوم وليلة»: ألفاظ أيب داود

مسعت رسول : قال -رضي اهلل عنهما-ويف املسند أيًضا، عن ابن عمر 
القيامة، فمن شاء  المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم»: يقول اهلل 

 . «فليستبق على وجهه

: قال -رضي اهلل عنهما-ويف املسند أيضا، وصحيح مسلم، عن ابن عمر 
ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اهلل تبارك وتعالى »: قال رسول اهلل 
 . «مزعة لحم هوليس في وجه
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ة ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيام»: ويف رواية ملسلم
 . «وليس في وجهه مزعة لحم

ويف املسند أيًضا، وصحيح مسلم، وسنن أيب داود، والنسائي، والدارقطين، 
إن المسألة ال تحل »: قال أن رسول اهلل  عن قبيصة بن خمارق اهلاليل 

ألحد إال ألحد ثالثة؛ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها 
ت ماله، فحلت له المسألة حتى ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاح

سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى : يصيب قوام ا من عيش، أو قال
لقد أصابت فالن ا فاقة فحلت له : يقوم ثالثة من ذوي الحجا من قومه

سداد ا من عيش، فما : المسألة حتى يصيب قوام ا من عيش، أو قال
 . «سحت ا سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها

واألحاديث يف ذم السؤال كثرية جًدا، وفيما ذكرت ههنا كفاية إن شاء 
اهلل تعاىل، وعموماهتا تشمل من سأل من الزكاة املفروضة، ومن سأل من 
صدقات التطوع، ومن سأل سوى ذلك من أموال الناس إال أن يكون من 

ال يقدر على الثالثة الذين  ل هلم املسألة، وكذلك الفقري والضعيف الذي 
ال حظ فيها لغني، وال »: التكسب إذا سأال من الصدقة، ملفهوم قوله 

 . «لقوي مكتسب

ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا أن كثريًا من الناس إذا  مل محالة مل 
يقتصر يف السؤال على قدر ما  مله مث ميسك، بل ال يزال يسأل الناس 

عضهم ضعف ما  مله أو ليحصل له فضل عما  مله، فرمبا حصل لب
 فما سواهن من المسألة»: أضعافه، وهذا الفضل سحت؛ لقول النيب 
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من سأل الناس أموالهم تكثر ا »: ، ولقوله «سحت يأكلها صاحبها سحت ا
رواه اإلمام أمحد، ومسلم، وابن  «فإنما يسأل جمر ا، فليستقل أو ليستكثر

 . ماجة، من حديث أيب هريرة 

 : ذكرنا يف الزكاة مخسة أمورواملقصود مما 

إرشاد األغنياء إىل فضائل الزكاة، وإعالمهم مبا هو مرتب على : أحدها
أدائها من مناء املال ونزول الربكة فيه، وما وعد اهلل على ذلك من جزيل املثوبة 

 .يف اآلخرة

 .  ذيرهم مما هو مرتب على منعها من العقوبات العاجلة واآلجلة: الثاني

 ذيرهم أيًضا و ذير غريهم من املؤمتنني على تفريق الزكاة من : الثالث
 . االعتداء يف تفريقها، فيصري عليهم من اإلمث مثل ما على مانعها

حثهم على العدل يف تفريقها، وإعالمهم مبا يف ذلك من الفضل : الرابع
وما يرجى عليه من جزيل األجر، كما يف جامع الرتمذي، وسنن ابن ماجة، 

: يقول مسعت رسول اهلل : قال رك احلاكم، عن رافع بن خديج ومستد
 «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل اهلل حتى يرجع إلى بيته»

صحيح على شرط مسلم ومل : حديث حسن، وقال احلاكم: قال الرتمذي
 . خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

: قال رسول اهلل : قال ويف الصحيحني وغريمها، عن أيب موسى 
 إن الخازن المسلم األمين الذي يعطي ما أمر به كامال  موفر ا طيبة به»
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 . «نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين 

 ذير من ليس من أهل الزكاة من األخذ منها فإن ذلك ال  :الخامس
اس فذلك أسوأ، حيل، فإن ضم إىل ذلك السؤال منها كما يفعله كثري من الن

وأسوأ منه وأقبح أن يلح يف السؤال، ويكثر التشكي، ويظهر الفاقة، وجيحد ما 
أنعم اهلل به عليه من الغىن أو القوة على التكسب، كما يفعله كثريون أيضا، 

ِإَن الَلَه اَل ُيِحُب َمْن َكاَن : وفاعل هذا متعرض للمقت والعقوبة قال اهلل تعاىل
اَلِذيَن يَ ْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن الَناَس بِاْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما َآتَاُهُم * ور ا ُمْخَتاال  َفخُ 

 َأفَِبِنْعَمِة الَلِه َيْجَحُدونَ : ، وقال تعاىل[44-44: النساء] الَلُه ِمْن َفْضِلهِ 
زِيَدَنُكْم َولَِئْن  َوِإْذ تََأَذَن رَُبُكْم لَِئْن َشَكْرُتْم أَلَ : ، وقال تعاىل[41: النحل]

واهلل املستعان، وعليه التكالن، وال [. 4: إبراهيم] َكَفْرُتْم ِإَن َعَذاِبي َلَشِديدٌ 
 . حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
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 فصل 

ومن أسباب اغرتاب اإلسالم أيًضا االستخفاف بصيام شهر رمضان يف  
  .كثري من األقطار اليت ينتسب أهلها إىل اإلسالم

ففي بعض البلدان تقام أسواق األكل والشرب يف هنار رمضان عالنية، 
وينتاهبا الفئام من املنتسبني إىل اإلسالم فيأكلون ويشربون جهارًا، وليس مث ّ من 
ينكر ذلك عليهم، وليس معهم من اإلميان ما يكفهم عن انتهاك حرمات اهلل 

يديهم، ويأطرهم على احلق وتعدي حدوده، وليس مث ّ وازع سلطاين يأخذ على أ
نعام السائمة، يأكلون اصي، وإمنا هم مرتوكون مهاًل كاألأطرًا، ويؤدهبم على املع

ويشربون ما شاءوا من احملرمات، ويرتكبون ما شاءوا من الفواحش والقاذورات، 
وسواء عندهم يف ذلك شهر رمضان وغريه من الشهور، وهذا من نتائج قبوهلم 

 . وابتعادهم عن الشريعة احملمدية، فاهلل املستعانللحرية اإلفردجية، 

وبعض البلدان اليت قد غلبت فيها احلرية اإلفردجية يسترت أهلها هبذه 
األفعال يف هنار شهر رمضان بعض االستتار، لكن مواضع األكل والشرب 
والفواحش معروفة عند الكبري منهم والصغري، فمن أراد شيًئا من ذلك ذهب إىل 

 . اب حاجته، وال صاد له عن ذلك وال رادموضعه فأص

وبعد املباشرين لألعمال اليت رمبا حصل منها بعض التعب واملشقة يفطرون 
 . يف رمضان من غري ضرورة تبيح هلم الفطر

 وبعض الناس يرتك الصيام طاعة لبعض األطباء الكفرة من يهودي أو
  



 

 844 

يؤدي إىل نقص صحتك، إن الصيام : نصراين أو غريمها؛ فإذا قال له عدو اهلل
فال تصم عشرة أعوام أو أقل أو أكثر، بادر إىل قبول قوله، وقابل أمره بالتسليم 

، ومل يعلم املسكني أن عدو اهلل ال والتقدمي على أمر اهلل تعاىل وأمر رسوله 
يألوه خباالً وإركاًسا يف الفنت، وإفساًدا لدينه مهما أمكنه، ولو طمع عدو اهلل أن 

: ألمره بذلك، قال اهلل تعاىل يبه إىل الكفر باهلل تعاىل ورسوله املسكني جي
  َوُدوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَ َتُكونُوَن َسَواء [84: النساء .] 

فاحذروا أيها املسلمون غوائل أعداء اهلل ومكائدهم، واجتنبوا حبائلهم 
إظهار الشفقة والنصيحة، ومصائدهم، وال يغرنكم منهم االبتسام ولني الكالم و 

فإن ذلك منهم يف الغالب مكر وخديعة، واعتربوا مبا فعله شيخهم ومقدمهم 
إبليس لعنه اهلل من املكر واخلديعة ألبوي البشر آدم وزوجه، فإن يف ذلك أعظم 

َويَا َآَدُم اْسُكْن أَْنَت : عربة وعظة، والسعيد من وعظ بغريه، قال اهلل تعاىل
َنَة َفُكاَل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َهِذِه الَشَجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن َوَزْوُجَك اْلجَ 
ُهَما ِمْن * الظَاِلِميَن  فَ َوْسَوَس َلُهَما الَشْيطَاُن لِيُْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعن ْ

اَل َأْن َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو َسْوَآِتِهَما َوقَاَل َما نَ َهاُكَما رَُبُكَما َعْن َهِذِه الَشَجَرِة إِ 
َفَداَلُهَما ِبُغُروٍر * َوَقاَسَمُهَما ِإِني َلُكَما َلِمَن النَاِصِحيَن * َتُكونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن 

َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق فَ َلَما َذاقَا الَشَجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَآتُ ُهَما َوطَِفَقا َيْخِصَفاِن 
َونَاَداُهَما رَبُ ُهَما َأَلْم َأنْ َهُكَما َعْن تِْلُكَما الَشَجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإَن اْلَجَنِة 

، مث حذر تبارك وتعاىل [  -14: األعراف] الَشْيطَاَن َلُكَما َعُدٌو ُمِبينٌ 
بين آدم من فتنة الشيطان وقبيله، وذّكرهم بصنيع اخلبيث مع أبويهم؛ ليعتربوا 

ا حذرهم من عدو اهلل وذريته وأوليائه من الكفار واملنافقني، بذلك، ويأخذو 
 يَا بَِني َآَدَم اَل يَ ْفِتنَ َنُكُم : فقال تعاىل
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ُهَما لَِباَسُهَما لُِيرِيَ ُهَما  الَشْيطَاُن َكَما َأْخَرَج أَبَ َوْيُكْم ِمَن اْلَجَنِة يَ ْنزُِع َعن ْ
يُلُه ِمْن َحْيُث اَل تَ َرْونَ ُهْم ِإنَا َجَعْلَنا الَشَياِطيَن َسْوَآِتِهَما ِإنَُه يَ َراُكْم ُهَو َوقَبِ 

 [. 4 : األعراف] َأْولَِياَء لَِلِذيَن اَل يُ ْؤِمُنونَ 

فينبغي للمسلم أن حيذر غاية احلذر من مكائد الشيطان وحزبه، 
وجيعل قصة شيخهم وإمامهم على باله كل وقت، وال يسرتسل مع أعداء 

إىل قوهلم، وال يثق بنصحهم، وال سيما إذا تضمن األمر اهلل، وال يطمئن 
برتك واجب أو فعل حمرم، فإنه يكون مثل نصح إبليس لألبوين سواء 

ِذيَن  : بسواء، وقد قال اهلل تعاىل ْن ُتِطيُعوا اَل ِذيَن َآَمُنوا ِإ َها اَل يُ  يَا َأ
ِلُبوا َخا َق نْ  تَ  ُرُدوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فَ  : آل عمران] ِسرِينَ َكَفُروا يَ 

، واآليات يف التحذير من طاعة أعداء اهلل كثرية جًدا، وفيما ذكرنا [134
ُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل ههنا كفاية ملن أراد اهلل هدايته  ُهَو اْل ْهِد الَلُه فَ  َمْن يَ 

ا ًيا ُمْرِشد  ُه َوِل َلْن َتِجَد َل  [.14: الكهف] فَ 

ن متعمًدا من غري عذر شرعي يبيح له وباجلملة فكل من أفطر يف رمضا
الفطر، فهو يف احلقيقة مستهني بأمر ربه، ومستخف بدين اإلسالم، ولو كان 
عنده لإلسالم قدر حلافظ على القيام بأركانه مهما أمكنه، وقد روى اإلمام 
أمحد، والبخاري تعليًقا، وأهل السنن، وابن خزمية يف صحيحه، والدارقطين، 

من أفطر يوم ا من »: قال رسول اهلل : قال هريرة  والبيهقي، عن أيب
 . «رمضان في غير رخصة رخصها اهلل له لم يقض عنه صيام الدهر

 . وبه قال ابن مسعود : قال البخاري رمحه اهلل تعاىل

 وصله  أثر ابن مسعود (: فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
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ار، من طريق منصور، عن واصل، عن البيهقي، ورويناه عالًيا يف جزء هالل احلف
من : قال حدثت أن عبد اهلل بن مسعود : املغرية بن عبد اهلل اليشكري قال

أفطر يوًما من رمضان من غري علة مل جيزه صيام الدهر حىت يلقي اهلل، فإن شاء 
 . غفر له وإن شاء عذبه

ة، ووصله عبد الرزاق وابن أيب شيبة من وجه آخر، عن واصل، عن املغري 
 . عن فالن بن احلار ، عن ابن مسعود 

قال عبد : ووصله الطرباين والبيهقي أيضا من وجه آخر، عن عرفجة قال
من أفطر يوًما يف رمضان متعمًدا من غري علة، مث قضى : اهلل بن مسعود 

 . طول الدهر مل يقبل منه 

 . مثله وهبذا اإلسناد عن علي 

بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق  وذكر ابن حزم من طريق ابن املبارك
  قال لعمر بن اخلطاب من صام شهر رمضان يف غريه مل : فيما أوصاه به

 . انتهى ما ذكره احلافظ رمحه اهلل تعاىل. يقبل منه لو صام الدهر أمجع

وقد تقدم ذكر األحاديث، وأقوال العلماء، يف تكفري من ترك صيام 
 . عقب الكالم يف كفر تارك الصالة، فلرياجعرمضان عمًدا من غري عذر 

َمْن ُيْضِلِل الَلُه ونذكر ههنا قصة عجيبة فيها عظة ملن أراد اهلل هدايته 
 [. 184: األعراف] َفاَل َهاِدَي َلُه َوَيَذرُُهْم ِفي طُْغَياِنِهْم يَ ْعَمُهونَ 

 حدثنا بعض الثقات عن رجل كان من جرياننا مدة وهو ممن يقبل خربه،
 ركبنا حبر فارس للغياصة فيه ابتغاء الدر، فلما دخل شهر رمضان: قال
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صام من يف السفينة معنا إال واحًدا ماجنا أىب أن يصوم؛ وكنا ننهاه عن انتهاك 
حرمة رمضان وخنوفه من العقوبة، فيسخر منا ويستهزئ بنا، فلما كان يوم عيد 

، فنشب يف حلق ذلك الفطر صدنا مسًكا كثريًا، وجعلنا نشوي منه ونأكل
املاجن عظم فمات، فذهبنا به إىل الساحل لندفنه هناك، فلما وضعناه يف 
اللحد ذهبنا نطلب أحجارًا لننصبها على اللحد، فوجدنا حجرًا كبريًا، فلما 
قلبناه خرج من  ته ثعبان عظيم، فأردنا قتله فأعجزنا هربا، وسعى بني أيدينا 

مليت يف حلده، فاجتهدنا أن نقتله أو خنرجه من قاصًدا حنو القرب حىت دخل مع ا
وما زلت وجاًل خائفا : عنده فلم نستطع، فسوينا عليه الرتاب والثعبان معه، قال

 . مما رأيت من عقوبة ذلك املاجن

ويف هذه القصة عربة ملن اعترب، فليحذر املخالفون ألوامر اهلل، : قلت
ت هبم، وال يغرتوا حبلم اهلل عنهم، واملرتكبون لنواهيه، من حلول النقمات واملثال

َأفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسَنا بَ َيات ا َوُهْم : وإمهاله هلم، فقد قال تعاىل
َأفََأِمُنوا * َأَوَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَ ُهْم بَْأُسَنا ُضح ى َوُهْم يَ ْلَعُبوَن * نَاِئُموَن 
، [44-44: األعراف] َفاَل يَْأَمُن َمْكَر الَلِه ِإاَل اْلَقْوُم اْلَخاِسُرونَ  َمْكَر الَلهِ 
فَ َلَما َنُسوا َما ذُِكُروا ِبِه فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكِل َشْيٍء َحَتى ِإَذا : وقال تعاىل

فَ ُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم اَلِذيَن *  َفرُِحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتة  فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 
، واآليات يف هذا [34-33: األنعام] ظََلُموا َواْلَحْمُد لَِلِه َرِب اْلَعاَلِمينَ 

 . املعىن كثرية جًدا، واهلل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
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 فصل

ومن أعظم أسباب غربة اإلسالم تشييد البناء على القبور، ومضاهاة  
مبواضع احلج، حبيث تكسى جدران الضريح كما تكسى الكعبة، كثري منها 

وجيعل حوله بالط يطاف فيه كما يطاف حول الكعبة، وينتابه الفئام من 
اجلهلة الطغام الذين هم أضل سبياًل من األنعام، يأتون إليه مشاة وركبانا 
مما قرب منه ومما بعد عنه مسافة أيام وشهور، فيطوفون بالضريح كما 

ملسلمون بالبيت العتيق، ويستلمون أركانه ويقبلون حيطانه يطوف ا
مضاهاة لتقبيل املسلمني احلجر األسود واستالمهم إياه مع الركن اليماين، 
ويضجون يف طوافهم حول الضريح بدعاء صاحب القرب كما يضج 
املسلمون حول البيت العتيق بدعاء رب البيت تبارك وتعاىل، ويقربون 

ضريح وحيلقون الرؤوس عنده، مضاهاة ملا يفعله احلاج القرابني لصاحب ال
مبىن، إىل غري ذلك مما يفعلونه حول القبور يضاهئون به أفعال احلاج إىل 
البيت احلرام، وحيادون به اهلل ورسوله، وكثري منهم يرون أن زيارهتم للوثن 
وحجهم إليه مياثل احلج إىل بيت اهلل احلرام، وبعضهم يفضل زيارة الوثن 

لى احلج، وبعض غالهتم يزعم أهنا أفضل من سبع حجج، وبعضهم يزعم ع
 . أهنا أفضل من سبعني حجة، قاتلهم اهلل أىن يؤفكون

واآلفة كل اآلفة من طواغيتهم، وقادهتم الذين يضلوهنم بغري علم، 
ويصنفون هلم الكتب يف مناسك حج القبور، والرتغيب يف زيارهتا، واحلج 

 ا تعبد من دون اهلل، فيزيدون جهاهلم الطغام شًرا إليها واختاذها أوثانً 
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إىل شرهم وهالًكا إىل هالكهم، وقد قال اهلل تعاىل يف أشباههم وسلفهم من 
َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الِديِن َما َلْم يَْأَذْن ِبِه الَلُه : املشركني األولني

نَ ُهْم َوِإَن الظَاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َوَلْواَل َكِلَمُة اْلَفْصِل َلُقِضيَ  : الشورى] بَ ي ْ
 1 .] 

وأعظم هذه األوثان اليت أشرنا إليها فتنة مشهد البدوي مبصر، ومشهد 
علي، ومشهد احلسني، ومشهد الشيخ عبد القادر اجليالين بالعراق، فهذه 

ثر مما ينتاب بيت اهلل املشاهد اليت بعضها مكذوب ينتاهبا من الزوار واحلجاج أك
 . احلرام، ورمبا قصد الواحد منها أكثر من احلاج

اإلسالم أوثان كثرية  إىلويف كثري من األقطار اليت ينتسب أهلها 
سوى ما ذكرنا، يقصدها من الزوار واحلجاج فئام من أشباه األنعام، 

َلى َشيْ اإلسالم  إىلوهم مع هذا ينتسبون  ْم َع ُه نَ  وَن َأ ْحَسُب اَل َوَي ٍء َأ
وَن  ُب َكاِذ ُم اْل ْم ُه ُه نَ  ْم ِذْكَر * ِإ َساُه ْن َأ اُن َف َط ْي ُم الَش ِه ْي َل ْحَوَذ َع َت اْس

َخاِسُروَن  ُم اْل َطاِن ُه ْي َن ِحْزَب الَش اَل ِإ اِن َأ َط ْي َك ِحْزُب الَش ِئ وَل ِه ُأ الَل
َك ِفي اأْلَ *  ِئ وَل ُه ُأ َه َوَرُسوَل َحاُدوَن الَل يَن ُي ِذ َن اَل يَن ِإ ِل ُه * َذ َب الَل َت َك

ِزيزٌ  ِوٌي َع َه َق َن الَل ا َوُرُسِلي ِإ َن َن َأ َب ِل ، وأي [1 -18: اجملادلة] أَلَْغ
حمادة هلل ورسوله أعظم من الشرك باهلل، وابتداع دين مل يأذن به اهلل، 
يريد بذلك أعداء اهلل ورسوله مضاهاة ما شرعه اهلل للحنفاء من حج 

يف ضمن ذلك من أنواع العبادات اليت أمر اهلل هبا  البيت العتيق، وما
ُه : ورضيها لعباده، وقد قال اهلل تعاىل َرَآ ِه فَ  ِل َم ُه ُسوُء َع َن َل ْن ُزِي َم َف َأ

ْب  ْذَه اَل َت َشاُء َف ْن َي ْهِدي َم َشاُء َويَ  ْن َي ِضُل َم َه ُي َن الَل ِإ َحَسن ا َف
هَ  َن الَل ْم َحَسَراٍت ِإ ِه ْي َل ْفُسَك َع ُعونَ  نَ  ْصنَ  ا َي َم يٌم ِب ِل  ،[8: فاطر] َع
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ِإَن اَلِذيَن ُيَحاُدوَن الَلَه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت اَلِذيَن ِمْن : وقال تعاىل
َعثُ ُهُم الَلُه * قَ ْبِلِهْم َوَقْد أَنْ َزْلَنا َآيَاٍت بَ يِ َناٍت َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهيٌن  يَ ْوَم يَ ب ْ

 ا فَ يُ َنِبئُ ُهْم ِبَما َعِمُلوا َأْحَصاُه الَلُه َوَنُسوُه َوالَلُه َعَلى ُكِل َشْيٍء َشِهيدٌ َجِميع  
 [. 4-4: اجملادلة]

فأما املسلمون فكثري من جهاهلم يتهاونون باحلج، ويتثاقلون عن أداء 
وبعضهم ميوت وهو مل حيج، وقد البيت،  إىلالفريضة مع استطاعتهم السبيل 

لكالم يف حكم تارك احلج متعمًدا عقب الكالم يف حكم تارك الصالة، قدمنا ا
وذكرنا هناك قول من قال بتكفريه، وما روي يف ذلك من األحاديث وأقوال 

ومن بعدهم من أكابر العلماء فلرياجع، ولرياجع  -رضي اهلل عنهم-الصحابة 
مرفوًعا  -رضي اهلل عنهما-أيضا ما رواه الرتمذي يف جامعه، عن ابن عباس 

من كان له مال يبلغه حج بيت اهلل أو تجب فيه الزكاة »: وموقوفًا أنه قال
احلديث، وقد تقدم قريًبا يف ذكر عقوبة  «فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت

 . مانع الزكاة

وقد جاء األمر بالتعجل باحلج من قبل أن تعوق العوائق بني املرء وبينه؛ 
 داود، ومستدرك احلاكم، وسنن البيهقي، ففي مسند اإلمام أمحد، وسنن أيب

قال : يقول -رضي اهلل عنهما-مسعت أبن عباس : عن أيب صفوان اجلمال قال
صحيح اإلسناد ومل : قال احلاكم «من أراد الحج فليتعجل»: رسول اهلل 

 . خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

رضي اهلل -وروى اإلمام أمحد أيًضا، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 
فإن  -يعني الفريضة-تعجلوا إلى الحج »: قال رسول اهلل : قال -عنهما

 . «أحدكم ال يدري ما يعرض له
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ورواه اإلمام أمحد أيًضا، وابن ماجة، والبيهقي يف سننه، عن سعيد بن 
قال رسول اهلل : جبري، عن ابن عباس، عن الفضل أو أحدمها عن اآلخر قال

 :«جل فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، من أراد الحج فليتع
 . «وتعرض الحاجة

 . «وتضل الراحلة»: ويف رواية ألمحد مثله، إال أنه قال

 أن رسول اهلل  الدارقطين والبيهقي يف سننيهما، عن أيب هريرة  وروى
: وما شأن احلج يا رسول اهلل؟ قال: قالوا «حجوا قبل أن ال تحجوا»: قال
 . «أذناب أوديتها، فال يصل إلى الحج أحدتقعد أعرابها على »

: وروى احلاكم يف مستدركه، والبيهقي يف سننه، عن احلار  بن سويد قال
حجوا قبل أن ال تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي »: يقول مسعت عليا 

شيء تقوله برأيك : فقلت له «أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجر ا حجر ا
ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، ولكين : ال؟ قأو مسعته من رسول اهلل 

يف إسناده مقال، ولكن له شاهد يف الصحيحني وغريمها، . مسعته من نبيكم 
يخرب الكعبة ذو السويقتين من »: قال رسول اهلل : قال عن أيب هريرة 

 . «الحبشة

ويف صحيح البخاري، ومسند اإلمام أمحد، عن ابن عباس رضي اهلل 
 . «كأني به أسود أفحج يقلعها حجر ا حجر ا»: قال نيب عنهما، عن ال

مسعت : قال -رضي اهلل عنهما-ويف املسند أيضا عن عبد اهلل بن عمرو 
 يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها »: يقول رسول اهلل 
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حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، يضرب 
 . «ومعوله عليها بمسحاته

اتركوا الحبشة ما »: قال أن النيب  ويف مستدرك احلاكم عنه 
قال  «تركوكم، فإنه ال يستخرج كنز الكعبة إال ذو السويقتين من الحبشة

 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: احلاكم

قال : قال -رضي اهلل عنهما-ويف صحيح احلاكم، عن عبد اهلل بن عمر 
هذا البيت، فإنه قد هدم مرتين، ويرفع  استمتعوا من»: رسول اهلل 

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ : قال احلاكم «الثالثة
 . الذهيب يف تلخيصه

ما يفعله كثري منهم، من الدفع من عرفات : ومما ينبغي تنبيه اجلهال عليه
د ، وققبل غروب الشمس مث ال يعودون إليها، وهذا خالف سنة رسول اهلل 

من دفع قبل الغروب فال حج له، واجلمهور من : حكي عن مالك أنه قال
 . العلماء على أن حجه صحيح، وعليه دم

ما يفعله كثري منهم، من النزول يف : ومما ينبغي تنبيه اجلهال عليه أيضا
بطن عرنة، والوقوف فيه إىل غروب الشمس، ظًنا منهم أنه من عرفات وليس 

رم، وإمنا هو برزخ بني املشعرين احلالل واحلرام، قال هو من عرفات وال من احل
 . بينه وبني املوقف حنو ميل: شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية قدس اهلل روحه

 عند الصخرات، وجبل  لعله يريد باملوقف هنا موقف النيب : قلت
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 . إالل الذي تسميه العامة جبل الرمحة

رج اإلنسان من بطن عرنة ذاهًبا فأما أول موضع الوقوف فهو من حني خي
حنو جبل إالل، وهناك ميالن طويالن قد جعال علمني لتمييز موضع الوقوف 
من بطن عرنة، فما كان شرقًا عنهما فهو من موضع الوقوف، وما كان غربًا 

 . عنهما فهو من بطن عرنة غربًا بالعلمني الفاصلني بني املزدلفة وبطن عرنة

ذي يصلي فيه اإلمام الظهر والعصر يوم عرفة، ويف بطن عرنة املسجد ال
إبراهيم خليل الرمحن، وقال  إىلنسبة : ويسمى مسجد إبراهيم، قال بعضهم

نسبة إىل إبراهيم اإلمام أخي السفاح واملنصور، وهذا القول األخري : بعضهم
 . أقرب

وإمنا بين يف أول : قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
 . انتهى. دولة بين العباس

وال جيزئ الوقوف يف املسجد وال ما حوله، وما ي سامت ذلك مشاالً وجنوبًا 
 . (14)مما هو خارج عن حدود عرفات

عرنة بضم العني وفتح الراء، وبعدها نون، : وقال النووي رمحه اهلل تعاىل
هي من : وليست من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة، إال مالًكا فقال

 . انتهى. عرفات

                                      

مراده رمحه اهلل املسجد القدمي، أما املسجد احلديث فجزؤه الشرقي من املوقف وقد وضعت  (14)
 . أعالم يف املسجد تدل على ذلك، فليتنبه
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ليس وادي (: املغين)وقال الشيخ أبو حممد املقدسي رمحه اهلل تعاىل يف 
 . عرنة من املوقف، وال جيزئه الوقوف فيه

أمجع العلماء على أن من وقف به ال جيزئه، وحكي عن : قال ابن عبد الرب
كل عرفة موقف، »: مالك أنه يهريق دًما وحجة تام، ولنا قول النيب 

وألنه مل يقف بعرفة فلم جيزئه كما لو . رواه ابن ماجة «عن بطن عرنة وارفعوا
 . انتهى. وقف باملزدلفة

ما عظمت به البلوى يف زماننا من اغتصاب : ومما ينبغي التنبيه عليه أيًضا
أكثر مىن بالبناء والتحجر، وإبعاد كثري من احلجاج عنها، واضطرارهم إىل النزول 

وراءه من ناحية مزدلفة، حبيث يفوت عليهم ما جيب عليهم يف وادي حمسر وما 
، وسيأيت الكالم على حكم البناء يف مىن يف فصل (18)من املبيت مبىن ليايل مىن

 . (14)التحذير من الظلم إن شاء اهلل تعاىل

من جهال املسلمني وغريهم من  أن كثرياً : ومما ينبغي التنبيه عليه أيضاً 
قبل احلج أو  ون أن من متام احلج زيارة قرب النيب اإلسالم ير  إىلاملنتسبني 

بعده، ويتعلقون يف ذلك بأحاديث واهية ال تقوم بشيء منها حجة، ويعدلون 
يف النهي عن اختاذ قربه عيًدا يعتاد اجمليء إليه  عن النصوص الثابتة عن النيب 

 رة واالجتماع عنده وتشد إليه الرحال؛ كما يف سنن أيب داود، عن أيب هري
ا، »: قال رسول اهلل : قال ال تجعلوا بيوتكم قبور ا، وال تجعلوا قبري عيد 

 . صححه النووي «وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم

                                      

 .وقد أزيل أكثر ذلك حبمد اهلل يف اآلونة األخرية (18)
 . ه اهلل، ومل يبلغه قلمه فيما وجد من الكتاب، فاهلل املستعانهذا مما أشار إليه رمح (14)
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هذا حديث : وقال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
مينع  حسن، ورواته ثقات مشاهري، لكن عبد اهلل بن نافع الصائغ فيه لني ال

هو ثقة، وحسبك بابن معني موثًقا، وقال : االحتجاج به، قال حيىي بن معني
ليس باحلافظ، هو لني تعرف : ال بأس به، وقال أبو حامت الرازي: أبو زرعة

ومثل هذا خياف أن يغلط أحيانًا، فإذا كان حلديثه شواهد : وتنكر، قال الشيخ
 . علم أنه حمفوظ، وهذا له شواهد متعددة

إسناده حسن، ورواته كلهم ثقات : العالمة ابن القيم رمحه اهلل تعاىلوقال 
 . مشاهري

هو حديث جيد اإلسناد، وله شواهد : وقال احلافظ حممد بن عبد اهلادي
 . انتهى. يرتقي هبا إىل درجة الصحة

أبو العباس ابن تيمية وغريه، ما رواه  اإلسالمومن شواهده اليت ذكرها شيخ 
سننه، حدثنا حبان بن علي، حدثين حممد بن عجالن، عن  سعيد بن منصور يف

ال تتخذوا بيتي عيد ا، وال »: قال رسول اهلل : أيب سعيد موىل املهري قال
 .  «بيوتكم قبور ا، وصلوا علَي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغني

حدثنا عبد العزيز بن حممد، أخربين سهيل بن أيب : وقال سعيد أيضا
احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب عند القرب فناداين  رآين: سهيل، قال

: ال أريده، فقال: هلم إىل العشاء، فقلت: وهو يف بيت فاطمة يتعشى، فقال
إذا دخلت : ، فقالسلمت على النيب : مايل رأيتك عند القرب؟ فقلت

ال تتخذوا بيتي عيد ا، وال »: قال إن رسول اهلل : املسجد فسلم عليه، مث قال
 يوتكم قبور ا، لعن اهلل اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علَي ب
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 . ما أنتم ومن باألندلس إال سواء «فإن صالتكم تبلغني حيثما كنتم

ورواه القاضي إمساعيل بن : أبو العباس ابن تيمية اإلسالمقال شيخ 
وهي ومل يذكر هذه الزيادة ( فضل الصالة على النيب )إسحاق يف كتاب 

 . ما أنتم ومن باألندلس سواء: قوله

ورواه عبد الرزاق يف مصنفه، عن الثوري، عن ابن عجالن، عن : قلت
رأى قوًما عند القرب فنهاهم، : سهيل، عن احلسن بن احلسن بن علي، قال

ال تتخذوا قبري عيد ا، وال تتخذوا بيوتكم قبور ا، »: قال إن النيب : وقال
 . «فإن صالتكم تبلغني وصلوا علَي حيثما كنتم

فهذا فيه أنه أمره أن يسلم : قال شيخ اإلسالم أبو العباس رمحه اهلل تعاىل
، ومجاعة من عند دخول املسجد، وهو السالم املشروع الذي ر وي عن النيب 

 . السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا املسجد وهذا مشروع يف كل مسجد

رسالن، من هذين الوجهني هذان امل: وقال الشيخ يف موضع آخر
املختلفني يدالن على ثبوت احلديث، السيما وقد احتج به من أرسله، وذلك 
يقتضي ثبوته عنده، هذا لو مل يرو من وجوه مسنده غري هذين، فكيف وقد 

 . انتهى! تقدم مسنًدا
وروى ابن أيب شيبة، والبخاري يف التاريخ الكبري، وأبو يعلى املوصلي يف 

لي بن احلسني أنه رأى رجاًل جييء إىل فرجة كانت عند قرب مسنده، عن ع
أال أحدثكم حديثًا مسعته من : ، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقالالنيب 

ا، وال »: قال أيب، عن جدي، عن رسول اهلل   ال تتخذوا قبري عيد 
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 . «بيوتكم قبور ا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم
وهو ما -( املختارة)الواحد املقدسي يف كتابه ورواه احلافظ حممد بن عبد 

قال شيخ اإلسالم  -اختاره من األحاديث اجلياد الزائدة على ما يف الصحيحني
وهو أعلى مرتبة من تصحيح احلاكم، وهو : أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

 قريب من تصحيح الرتمذي، وأيب حامت البسيت وحنوهم، فإن الغلط يف هذا قليل
 . ليس هو مثل تصحيح احلاكم

فهذا علي بن احلسني زين العابدين، وهو من أجّل التابعني : قال الشيخ
ما رأيت هامشًيا مثله، وهو يذكر هذا احلديث : علًما ودينا حىت قال الزهري

 «ال تتخذوا بيتي عيد ا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»: بإسناده ولفظه
لسالم عليه عند بيته، كما ال مزية للصالة عليه عند وهذا يقتضي أنه ال مزية ل

 . بيته، بل قد هنى عن ختصيص بيته هبذا وهذا
انظر هذه السنة كيف خمرجها من أهل : وقال الشيخ يف موضع آخر

قرب النسب وقرب الدار؛ ألهنم  املدينة وأهل البيت الذين هلم من رسول اهلل 
 . انتهى. إىل ذلك أحوج من غريهم فكانوا له أضبط

ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال الرتمذي، عن أيب هريرة 
  عن النيب ثالثة مساجد؛ المسجد  إلىال تشد الرحال إال »: قال

 . هذا لفظ البخاري «ومسجد األقصى الحرام، ومسجد الرسول 

ثالثة مساجد؛ مسجد الكعبة،  إلىإنما يسافر »: ويف رواية ملسلم
 . «ي، ومسجد إيلياءومسجد

 بضم  «ال تشد الرحال»: قوله(: فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
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هو أبلغ من : غريها، قال الطييب   إىلأوله بلفظ النفي واملراد النهي عن السفر 
ال يستقيم أن يقصد بالزيارة إال هذه البقاع؛ : صريح النهي؛ كأنه قال

ّد الرحال عن السفر ألنه الزمه، وخرج الختصاصها مبا اختصت به، وكىّن بش  
ذكرها خمرج الغالب يف ركوب املسافر وإال فال فرق بني ركوب الرواحل واخليل 

إنما »: والبغال واحلمري واملشي يف املعىن املذكور، ويدل عليه قوله يف بعض طرقه
 . انتهى. «يسافر

: الق ، عن النيب ويف الصحيحني وغريمها، عن أيب سعيد اخلدري 
ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد، مسجد الحرام، ومسجد األقصى، »

 . هذا لفظ البخاري «ومسجدي

ثالثة مساجد؛ مسجدي هذا،  إلىال تشدوا الرحال إال »: ولفظ مسلم
 . «والمسجد الحرام، والمسجد األقصى

وروى ابن ماجة يف سننه، من حديث أيب سعيد وعبد اهلل بن عمرو بن 
 . بنحو رواية البخاري عن النيب  -ضي اهلل عنهمر -العاص 

ال تشد »: قال ، عن النيب وروي الطرباين يف الصغري، عن علي 
ثالثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد  إلىالرحال إال 
 . «األقصى

أنه قال  ويف املوطأ، وسنن النسائي وغريها، عن بصرة بن أيب بصرة 
لو أدركتك قبل أن خترج إليه ملا خرجت؛ : قد أقبل من الطور، و أليب هريرة 

ال تعمل المطي إال إلى ثالثة مساجد؛ »: يقول مسعت رسول اهلل 
 . «المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد األقصى
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 . ورواه البخاري يف التاريخ الكبري بنحوه

 -همارضي اهلل عن-أتيت ابن عمر : ويف املسند وغريه، عن قزعة قال
ثالثة مساجد؛ املسجد  إىلال، إمنا تشد الرحال : إين أريد الطور، فقال: فقلت

 . احلرام، ومسجد املدينة، واملسجد األقصى، فدع عنك الطور، فال تأته

النفي، والنهي، واحلصر، : فتحصل من ألفاظ هذه األحاديث ثال  صيغ
رة شيء من القبور وكل واحدة من هذه الصيغ تفيد أنه ال جيوز السفر إىل زيا

وال املساجد واألماكن املعظمة، سوى املساجد الثالثة، وباجتماع هذه الصيغ 
 . الثال  يزداد املنع شدة، واهلل أعلم

وقد أىب اجلاهلون والغالون يف القبور إال أن يرتكبوا ما هنى عنه رسول 
اجمليء ؛ وذلك بشدهم الرحال إىل قربه، واختاذهم بيته عيًدا، يعتادون اهلل 

إليه واالجتماع عنده، وخيتلط الرجال بالنساء، ويضجون باألصوات املرتفعة، 
يَا َأيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا اَل : ، وقد قال اهلل تعاىلويسيئون األدب مع النيب 

تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت الَنِبِي َواَل َتْجَهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر 
، [ : احلجرات] ِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْ ُتْم اَل َتْشُعُرونَ بَ عْ 

 فنهى تبارك وتعاىل عباده املؤمنني يف هذه اآلية الكرمية عن اجلهر لرسوله 
بالقول كما جيهر بعضهم لبعض، وأخربهم أن ذلك من أسباب حبوط 

واحرتامه وحسن ه من توقريه األعمال الصاحلة، ألنه خالف ما أمر اهلل ب
وحيرتمونه  األدب معه، مث أثىن تبارك وتعاىل على الذين يوقرون رسوله 

  ويستعملون أحسن اآلداب معه، ووعدهم على ذلك املغفرة
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ِإَن اَلِذيَن يَ ُغُضوَن َأْصَواتَ ُهْم ِعْنَد َرُسوِل الَلِه : واألجر العظيم فقال تعاىل
، وكما أنه اْمَتَحَن الَلُه قُ ُلوبَ ُهْم لِلتَ ْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ ُأولَِئَك اَلِذيَن 

يف حال حياته، فكذلك ال جيوز  ال جيوز الضجيج ورفع األصوات عند النيب 
شيء من ذلك حول قربه؛ ألن حرمته ميًتا كحرمته حًيا بأيب هو وأمي ونفسي 

 .  يوم الدينصلوات اهلل وسالمه عليه دائًما إىل

كنت قائًما يف : وقد روى البخاري يف صحيحه، عن السائب بن يزيد قال
اذهب فائتين : فقال املسجد فحصبين رجل، فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب 

من أهل الطائف، : من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قاال: هبذين، فجئته هبما، قال
ن أصواتكما يف مسجد رسول لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما، ترفعا: قال
 ! ؟اهلل 

: وروي النسائي بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف قال
 ! أتدري أين أنت؟: صوت رجل يف املسجد فقال مسع عمر 

فدل هذا احلديث والذي قبله على أن رفع األصوات يف مسجد رسول اهلل 
 من املنكرات اليت جيب تغيريها . 

ضعيف أن ذلك عام يف مجيع املساجد، فروى ابن ماجة  وجاء يف حديث
جنبوا مساجدكم »: قال أن النيب  يف سننه، عن واثلة بن األسقع 

صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، 
وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها 

 . «في الُجمع
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ديث وإن كان ضعيًفا؛ فلبعضه شواهد يف الصحيحني وغريمها وهذا احل
 . ت قويه

 يف الكالم على حديث عمر ( فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
يدل على أنه كان تقدم هنيه عن ذلك، وفيه املعذرة ألهل « لو كنتما»: قوله

لي زاد اإلمساعي« ألوجعتكما»اجلهل باحلكم إذا كان مما خيفي مثله، قوله 
 ، ومن هذه اجلهة يتبني كون هذا احلديث له حكم الرفع؛ ألن عمر «جلًدا»

 . انتهى. ال يتوعدمها باجللد إال على خمالفة أمر توقيفي

وأرضاه لرجلني رفعا أصواهتما يف  وإذا كان هذا قول أمري املؤمنني عمر 
 ف يقال يف جهال أهل هذه األزمان وغوغائهم، الذينيك، فمسجد النيب 

 . يفعلون هذا املنكر كثريًا يف غالب األوقات، ويضمون معه منكرات أخر

بكثرة الضجيج حول قربه ورفع األصوات  إساءة األدب مع النيب : منها
 . عنده

: اختالط الرجال بالنساء، وقد قال احلسن البصري رمحه اهلل تعاىل: ومنها
 . هرواه اخلالل بإسناد. إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة

الفتنة والشر والفساد،  إىلواختالط الرجال بالنساء مما يثري الشهوة، ويدعو 
وقد ذكر لنا أن بعض السفهاء هناك يغامزون النساء، ورمبا مس بعضهم فروج 

 . الفاحشة ممن تأىب ذلك إىلبعضهن؛ ليعلموا من تلني معهم فتجيبهم 
 شرك األكربورمبا وقع من بعضهم ما هو أعظم من ذلك وأطم، وهو ال
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ووسائله، وقد حدثين بعض أصحابنا من قضاة املدينة النبوية أن خ ّدام 
املسجد النبوي إذا كان ليلة اجلمعة أخرجوا ما يلقيه الغوغاء داخل الشباك 

وقد عرض علّي : الذي حول احلجرة من أواين الطيب والكتب الكثرية، قال
ى الشرك األكرب، بعض الكتب اليت تلقى هناك فإذا هي مشتملة عل

، وبعضهم يسأل منه أن يهب له فبعضهم يسأل املغفرة والرمحة من النيب 
األوالد، وبعضهم يطلب منه تيسري النكاح إذا تعسر عليه، إىل غري ذلك 

، وينسون الرب الواحد األحد الفرد من األمور اليت يفزعون فيها إىل النيب 
وله احلكمة التامة، واحلجة  الصمد املالك املتصرف يف خلقه مبا يشاء،

البالغة، ال معقب حلكمه، وال ي سأل عما يفعل وهم ي سألون، وقد قال 
: آل عمران] َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ  :تبارك وتعاىل لنبيه حممد 

ا: ، وقال تعاىل[8 1 : اجلن] ُقْل ِإِني اَل َأْمِلُك َلُكْم َضًرا َواَل َرَشد 
 ذلك من اآليات الكثرية يف هذا املعىن، وقد عكس املشركون غري إىل، [1 

ميلك هلم الضر والرشد، واإلعطاء واملنع،  هذا األمر فزعموا أن الرسول 
 . وهذا عني احملادة هلل تعاىل ولرسوله 

، وعند غريه من قبور وهذه األمور الشركية اليت تفعل عند قرب النيب 
من مثرات الغلو الذي حذر منه رسول اهلل  الصاحلني أو من يظن صالحه، هي

  أمته؛ كما يف املسند، وسنن النسائي، وابن ماجة، ومستدرك احلاكم، عن
يا أيها الناس، إياكم »: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-ابن عباس 

هذا لفظ  «والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب : اكمابن ماجة، وقال احل

 . يف تلخيصه
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التشويش على من حوهلم يف املسجد من املصلني، والتالني : ومن ذلك
 . للقرآن

وقد روى مالك يف املوطأ، عن أيب حازم التمار، عن البياضي أن رسول 
إن »: فقالخرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواهتم بالقراءة  اهلل 

المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، وال يجهر بعضكم على بعض 
 . «بالقرآن

 وروى أبو داود يف سننه، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب سعيد اخلدري 
يف املسجد، فسمعهم جيهرون بالقراءة، فكشف  اعتكف رسول اهلل : قال

بعضكم بعض ا، وال يرفع أال إن كلكم مناج ربه، فال يؤذين »: السرت وقال
صحيح : قال احلاكم «قال في الصالة أوبعضكم على بعض في القراءة، 

: على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه، وقال ابن عبد الرب
 . انتهى. حديث البياضي وأيب سعيد ثابتان صحيحان

منهًيا عن اجلهر  وإذا كان املصلي منفردا، ومثله التايل للقرآن يف غري صالة
الذي حيصل منه تشويش على من حوله من املصلني والتالني للقرآن، فنهي أهل 

وحول قربه  هذه االجتماعات احملدثة والضجيج املنكر يف مسجد رسول اهلل 
 . يكون بطريق األوىل واألحرى، واهلل أعلم

اهلل عيًدا وخمالفة هنيه عن ذلك، وقد قال  اختاذ قرب النيب : ومن ذلك
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم : تعاىل فَ ْلَيْحَذِر اَلِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 [. 44: النور] َعَذاٌب أَلِيمٌ 
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زيارة النساء للقرب الشريف، وقربي أيب بكر وعمر رضي اهلل : ومن ذلك
رضي اهلل -عباس  عنهما، وذلك ال جيوز هلن؛ ملا يف املسند، والسنن، عن ابن

زائرات القبور واملتخذين عليها املساجد  لعن رسول اهلل »: قال -عنهما
 . حديث حسن، وصححه ابن حبان، واحلاكم: قال الرتمذي« والسرج

وروى اإلمام أمحد أيًضا، والرتمذي، وابن ماجة، وابن حبان يف صحيحه، 
هذا : قال الرتمذي «زوارات القبور لعن رسول اهلل »: قال عن أيب هريرة 

ويف الباب عن ابن عباس، وحسان بن ثابت : حديث حسن صحيح، قال
 . رضي اهلل عنهم

فهو ما تقدم آنًفا، وأما  -رضي اهلل عنهما-أما حديث ابن عباس : قلت
فقد رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وابن ماجة يف  حديث حسان بن ثابت 

 الرمحن بن حسان، عن أبيه  سننه، واحلاكم يف مستدركه، من حديث عبد
إسناد حديث حسان : قال يف الزوائد« زوارات القبور لعن رسول اهلل »: قال

 . انتهى. بن ثابت صحيح، ورجاله ثقات

وهذه األحاديث دالة على أن زيارة القبور حرام على النساء مطلًقا، سواء 
 هذه األحاديث ما ينايف وقرب غريه، ومل يثبت عن النيب  يف ذلك قرب النيب 

ومن زيارة غريه من سائر  أو خيصصها، فوجب منع النساء من زيارة قرب النيب 
 . القبور، واهلل أعلم

إىل غري ذلك من املنكرات اليت تكون يف كثري من تلك االجتماعات 
احملدثة، واهلل املسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق والة أمور 

 رات، واألخذ علي أيدي السفهاء، والسري فيهم املسلمني إلنكار املنك
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بسرية اخلليفة الراشد العادل الذي وضع اهلل احلق على لسانه وقلبه؛ أمري املؤمنني 
 وأيب بكر  وأرضاه، فكفى به قدوة بعد رسول اهلل  عمر بن اخلطاب 

 . وأرضاه

 وقد روى اإلمام أمحد، والرتمذي، وابن ماجة، والبخاري يف تارخيه،
أنه  واحلاكم يف مستدركه، عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما، عن النيب 

هذا حديث : قال الرتمذي «اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر»: قال
 . حسن، وصححه احلاكم، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

 . حنوه عن النيب  وللرتمذي، واحلاكم أيًضا، من حديث ابن مسعود 

 أن رسول اهلل  والسنن، من حديث العرباض بن سارية  ويف املسند،
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها »: قال

وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور؛ فإن كل محدثة بدعة، 
هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا : قال الرتمذي «وكل بدعة ضاللة

 . ليس له علة، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: لابن حبان، واحلاكم وقا

عليكم بما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء »: ويف رواية للحاكم
صحيح : قال احلاكم «الراشدين المهديين، وعضوا على نواجذكم بالحق

 . على شرطهما مجيعا وال أعرف له علة، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصه

عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء »:  قولهقال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل يف
فيه دليل على أن الواحد من اخللفاء الراشدين إذا قال قوال وخالفه : «الراشدين

 . انتهى. قول اخلليفة أوىل إىلفيه غريه من الصحابة كان املصري 
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من حمدثات األمور اليت مل تكن يف  وهذه االجتماعات عند قرب النيب 
أمته، واهلل  أهنا داخلة فيما حذر منه رسول اهلل صدر اإلسالم، فال ريب 

 . أعلم

وكذلك شد الرحال ألجل القرب هو من حمدثات األمور اليت مل تكن يف 
 . صدر اإلسالم، وقد اتفق األئمة على عدم جوازه، ألنه سفر معصية

اتفق األئمة على : قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل
الشهداء أو غريهم مل يوف  أوذر أن يأيت املدينة لزيارة قبور أهل البقيع أنه لو ن

ال جيوز أن يويف بنذره فإنه معصية، ولو نذر : بنذره، ومالك واألكثرون قالوا
السفر إىل نفس املسجد للصالة فيه مل حيرم عليه الوفاء باإلمجاع، بل يستحب 

ب مذهب مالك، وأمحد، جيب، على قولني للشافعي، والوجو : الوفاء، وقيل
ونفي الوجوب مذهب أيب حنيفة، فظهر أن أقوال أئمة املسلمني موافقة ملا دلت 

املدينة ألجل مسجد الرسول والصالة فيه،  إىلعليه السنة من الفرق بني السفر 
والسفر إليها لغري مسجده؛ كالسفر ألجل مسجد قباء، أو لزيارة القبور اليت 

وقبور من فيها من السابقني األولني وغريهم رضوان اهلل  ،فيها قرب الرسول اهلل 
 . انتهى. عليهم أمجعني

أنه ( املبسوط)ونقل أيضا ما ذكره القاضي إمساعيل بن إسحاق يف كتابه 
إن كان : ؟ فقالر وي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأيت قرب رسول اهلل 

إمنا أراد القرب فال يفعل، فليأته، وليصل فيه، وإن كان  أراد مسجد رسول اهلل 
 . انتهى. «ثالثة مساجد إلىال تعمل المطي إال »للحديث الذي جاء 

 فالواجب على املسلمني عامة، وعلى علمائهم ووالة أمورهم خاصة، 
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وعند قربه، واإلنكار  إنكار هذه املنكرات اليت تفعل يف مسجد رسول اهلل 
من القبور واملساجد واألماكن  وغريه قرب النيب  إىلعلى من يشد الرحال 

واملسجد األقصى، وإنكار  املعظمة سوى املسجد احلرام ومسجد رسول اهلل 
 . غري ذلك من املنكرات الظاهرة يف مجيع البالد اإلسالمية

وكل أحد ينكر على حسب قدرته؛ كما يف احلديث الصحيح عن أيب 
منكم منكر ا  من رأى»: يقول مسعت رسول اهلل : قال سعيد اخلدري 

فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك 
هذا : رواه اإلمام أمحد، ومسلم، وأهل السنن، وقال الرتمذي «أضعف اإليمان

 . حديث حسن صحيح

من رأى منكر ا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم »: ويف رواية للنسائي
د برئ، ومن لم يستطع أن يغيره يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فق

 . «بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف اإليمان

ما من »: قال أن رسول اهلل  ويف صحيح مسلم، عن ابن مسعود 
نبي بعثه اهلل في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 

ن ماال بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولو 
يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء 

 . «ذلك من اإليمان حبة خردل
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 فصل

ومن أعظم أسباب اغرتاب اإلسالم ترك اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل، 
ألعداء اهلل تعاىل من الكفار واملنافقني،  واالعتياض عن ذلك باهلوان، والتذلل

 . ومصادقتهم واإللقاء إليهم باملودة

وبسبب النكول عن اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل، وكثرة املخالفات ألوامر 
اهلل وارتكاب نواهيه، وختاذل املسلمني وتفرق كلمتهم استوىل أعداء اهلل على 

ة، وبعضها أخذوه باملكر واحليلة، أكثر املمالك اإلسالمية، بعضها أخذوه بالقو 
حىت صار كثري من املسلمني  ت حكم أعداء اهلل تعاىل، يستذلوهنم كما 
يستذل أهل الذمة يف صدر اإلسالم، وحيكون فيهم حبكم الطاغوت من 
قوانينهم وسياساهتم اخلاطئة الفاجرة، وحيملوهنم على التحاكم إليها، وقد جاء 

إذا عصاين من يعرفين، سلطت عليه من ال »: عاىليقول اهلل ت: يف بعض اآلثار
 . «يعرفين

: قال رسول اهلل : قال وقد تقدم يف أول الكتاب حديث ثوبان 
فقال  «قصعتها إلىيوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة »

بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء »: ومن قلة حنن يومئذ؟ قال: قائل
اهلل من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم  السيل، ولينزعن

حب الدنيا وكراهية »: يا رسول اهلل، وما الوهن؟ قال: فقال قائل «الوهن
 . رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والبيهقي يف دالئل النبوة «الموت

 مسعت : قال -رضي اهلل عنهما-وتقدم أيضا يف أوله حديث ابن عمر 



 

 883 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا »: قولي رسول اهلل 
بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل اهلل؛ أنزل اهلل 

رواه اإلمام أمحد،  «بهم بالء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم
والبزار، وأبو يعلى، والطرباين، وأبو نعيم يف احللية، والبيهقي يف شعب 

 . اإلميان

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، »: واه أبو داود بلفظور 
ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط اهلل عليكم ذال ال يرفعه عنكم حتى 

 . «دينكم إلىترجعوا 

 وهذا احلديث وحديث ثوبان فيهما علم من أعالم النبوة؛ لكونه 
رب به صلوات اهلل أخرب عما سيقع يف آخر الزمان، فوقع األمر طبق ما أخ

وسالمه عليه، فقد تداعت أمم الكفر والضالل على املسلمني من كل 
جانب، ونزع اهلل من صدورهم املهابة من املسلمني، وقذف يف قلوب 
املسلمني الوهن واخلور، وسلط عليهم الذل واخلوف من األعداء جزاء 

املوت يف على نكوهلم عن اجلهاد يف سبيل اهلل وحبهم الدنيا وكراهيتهم 
سبيل اهلل عز وجل، مع ما عليه أكثرهم من خمالفة أوامر اهلل وارتكاب 

 . نواهيه

ولن يستعيد املسلمون عّزهم التالد، وجمدهم الشامخ حىت يراجعوا 
دينهم؛ فيطيعوا اهلل ورسوله باتباع األوامر واجتناب النواهي، وجياهدوا يف 

 أعداء اهلل، حىت ال  سبيل اهلل، ويبذلوا مهجهم وأمواهلم يف قتال
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 . تكون فتنة ويكون الدين كله هلل

إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة واجلنة؛  : وهلم يف اجلهاد إحدى احلسنيني
وما ضم إليه من  كما سيأيت بيان ذلك يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة 

ْوِم ِإْن َتُكونُوا تَْأَلُموَن َواَل َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلقَ : األحاديث، وقد قال اهلل تعاىل
فَِإنَ ُهْم يَْأَلُموَن َكَما تَْأَلُموَن َوتَ ْرُجوَن ِمَن الَلِه َما اَل يَ ْرُجوَن وََكاَن الَلُه َعِليم ا 

ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم : ، وقال تعاىل[143: النساء] َحِكيم ا
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن ُتِحُبوا َشْيئ ا َوُهَو َشٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا شَ  ْيئ ا َوُهَو َخي ْ

فَِإَذا اْنَسَلَخ : ، وقال تعاىل[14 : البقرة] َوالَلُه يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ 
تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم  َواْحُصُروُهْم اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاق ْ

ُعُدوا َلُهْم ُكَل َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الَصاَلَة َوَآتَ ُوا الزََكاَة َفَخُلوا َسِبيَلُهْم  َواق ْ
يَا أَيُ َها الَنِبُي َجاِهِد اْلُكَفاَر : ، وقال تعاىل[4: التوبة] ِإَن الَلَه َغُفوٌر رَِحيمٌ 
 - 44: التوبة] ْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهَنُم َوبِْئَس اْلَمِصيرُ َواْلُمَناِفِقيَن َواْغلُ 

يَا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا اَلِذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن : ، وقال تعاىل[4: التحرمي
َن اَل قَاتُِلوا اَلِذي: ، وقال تعاىل[4 1: التوبة] اْلُكَفاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَة  

يُ ْؤِمُنوَن بِالَلِه َواَل بِاْليَ ْوِم اآْلَِخِر َواَل ُيَحِرُموَن َما َحَرَم الَلُه َوَرُسولُُه َواَل َيِديُنوَن 
اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَتى يُ ْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم ِديَن اْلَحِق ِمَن 

َها اَلِذيَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا  :، وقال تعاىل[4 : التوبة] َصاِغُرونَ  يَا َأيُ 
اْنِفُروا ِفي َسِبيِل الَلِه اثَاقَ ْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاْلَحَياِة الُدنْ َيا ِقيَل َلُكُم 

ِفُروا ِإاَل تَ نْ * ِمَن اآْلَِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الُدنْ َيا ِفي اآْلَِخَرِة ِإاَل َقِليٌل 
رَُكْم َواَل َتُضُروُه َشْيئ ا َوالَلُه َعَلى ُكِل  يُ َعِذْبُكْم َعَذاب ا َألِيم ا َوَيْسَتْبِدْل قَ ْوم ا َغي ْ

  َشْيءٍ 
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اْنِفُروا ِخَفاف ا َوثَِقاال  َوَجاِهُدوا : ، مث قال اهلل[44-48: التوبة] َقِديرٌ 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمونَ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم ِفي َسِبيِل ا  لَلِه َذِلُكْم َخي ْ

يَا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدُلُكْم َعَلى ِتَجارٍَة : ، وقال اهلل[31: التوبة]
تُ ْؤِمُنوَن بِالَلِه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الَلِه * تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن بِأَ  يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم * ْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخي ْ
َويُْدِخْلُكْم َجَناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَِيَبة  ِفي َجَناِت َعْدٍن 

نَ َها َنْصٌر ِمَن الَلِه َوفَ ْتٌح َقرِيٌب َوَبِشِر َوُأْخَرى ُتِحُبو * َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
يَا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا ِإْن : ، وقال تعاىل[14-14: الصف] اْلُمْؤِمِنينَ 

َولَيَ ْنُصَرَن : ، وقال تعاىل[4: حممد] تَ ْنُصُروا الَلَه يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَِبْت َأْقَداَمُكمْ 
، واآليات يف األمر باجلهاد [34: احلج] ِإَن الَلَه َلَقِوٌي َعزِيزٌ  الَلُه َمْن يَ ْنُصُرهُ 

واحلث عليه وبيان فضائله، وما وعد اهلل اجملاهدين يف سبيله من النصر وجزيل 
 . الثواب واألجر كثرية جًدا ال يتسع هذا املوضع لذكرها

 مسعت رسول اهلل : قال ويف الصحيحني وغريمها، عن أيب هريرة 
توكل اهلل للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه »: قولي

 . هذا لفظ البخاري «غنيمة أوسالم ا مع أجر 

- قال رسول اهلل : قال ويف جامع الرتمذي، عن أنس بن مالك 
المجاهد في سبيلي هو علي ضمان، إن قبضته أورثته »: -يعين يقول اهلل

هذا حديث غريب : قال الرتمذي «أجر وغنيمةالجنة، وإن رجعته رجعته ب
 .صحيح من هذا الوجه

فيما حيكيه  ويف سنن النسائي، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، عن النيب 
 أيما عبد من عبادي خرج مجاهد ا في سبيل اهلل ابتغاء مرضاتي »: عن ربه قال
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 . «ورحمتهضمن له أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له 
: قال ، عن النيب ويف سنن ابن ماجة، عن أيب سعيد اخلدري 

مغفرته  إلىالمجاهد في سبيل اهلل مضمون على اهلل، إما أن يكفته »
ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سبيل اهلل كمثل 

 . «الصائم القائم الذي ال يفتر حتى يرجع
مثل المجاهد في »: قال أن رسول اهلل  ة ويف املوطأ، عن أيب هرير 

سبيل اهلل كمثل الصائم القائم الدائم الذي ال يفتر من صالة وال صيام حتى 
 . «يرجع

، وابن حبان يف (األدب املفرد)وروى أبو داود يف سننه، والبخاري يف 
 ، عن رسول اهلل صحيحه، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب أمامة الباهلي 

ثة كلهم ضامن على اهلل عز وجل؛ رجل خرج غازيا في سبيل اهلل ثال»: قال
فهو ضامن على اهلل حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر 

صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب : قال احلاكم. احلديث «...وغنيمة
 . يف تلخيصه

أن رسول   ويف جامع الرتمذي، ومستدرك احلاكم من حديث أيب هريرة
مقام أحدكم في سبيل اهلل أفضل من صالته في بيته سبعين »: قال اهلل 

اغزوا في سبيل اهلل، ! عام ا، أال تحبون أن يغفر اهلل لكم ويدخلكم الجنة؟
هذا : قال الرتمذي «من قاتل في سبيل اهلل فواق ناقة وجبت له الجنة

 . حديث حسن
رجاه، ووافقه احلافظ الذهيب صحيح على شرط مسلم ومل خي: وقال احلاكم

 . يف تلخيصه
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: يقول أنه مسع النيب  ويف السنن إال أبا داود، عن معاذ بن جبل 
من قاتل في سبيل اهلل عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له »

على : هذا حديث صحيح، وصححه أيًضا احلاكم وقال: قال الرتمذي «الجنة
  .شرط مسلم

أن رسول  -رضي اهلل عنهما-بد اهلل بن أيب أوىف ويف الصحيحني، عن ع
 . «اعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف»: قال اهلل 

 ويف صحيح مسلم، ومسند اإلمام أمحد، وجامع الرتمذي، عن أيب موسى 
 . «إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف»: قال رسول اهلل : قال

، أنه جلس مع كندي ويف املسند أيًضا، عن املقدام بن معدي كرب ال
عبادة بن الصامت، وأيب الدرداء، واحلار  بن معاوية الكندي رضي اهلل عنهم، 

يا عبادة، كلمات : ، فقال أبو الدرداء لعبادةفتذاكروا حديث رسول اهلل 
إن رسول اهلل : يف غزوة كذا وكذا يف شأن األمخاس؟ فقال عبادة رسول اهلل 

  ن املغنم، فلما سلم قام رسول اهلل بعري م إىلصلى هبم يف غزوة  فتناول
إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إال نصيبي »: وبرة بني أمنلتيه فقال

معكم الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر 
من ذلك وأصغر، وال تغلوا؛ فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا 

ناس في اهلل، القريب والبعيد، وال تبالوا في اهلل لومة واآلخرة، وجاهدوا ال
الئم، وأقيموا حدود اهلل في السفر والحضر، فإن الجهاد باب من أبواب 

 . «الجنة عظيم، ينجي اهلل به من الهم والغم

 . هذا حديث حسن عظيم: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل
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، عن ا من حديث أيب أمامة وقد رواه احلاكم يف مستدركه خمتصرً : قلت
عليكم بالجهاد في سبيل »: قال رسول اهلل : قال عبادة بن الصامت 

اهلل فإنه باب من أبواب الجنة يذهب اهلل به الهم والغم، وجاهدوا في سبيل 
اهلل القريب والبعيد، وأقيموا حدود اهلل في القريب والبعيد، وال تأخذكم في 

 . «اهلل لومة الئم
 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: اكمقال احل

إن »: قال رسول اهلل : قال ويف صحيح البخاري، عن أيب هريرة 
في الجنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل، ما بين الدرجتين  

 . «كما بين السماء واألرض
 . حنوه عن النيب  ويف الصحيحني وغريمها من حديث أيب سعيد اخلدري 

 . حنو ذلك أيًضا عن النيب  ويف سنن النسائي، عن أيب الدرداء 

ويف صحيح البخاري، ومسند اإلمام أمحد، وجامع الرتمذي، وسنن 
ما »: قال أن رسول اهلل  النسائي، عن أيب عبس عبد الرمحن بن جرب 
 . يهذا لفظ البخار  «اغبرت قدما عبد في سبيل اهلل فتمسه النار

: قال ، عن النيب ويف الصحيحني وغريمها، عن أنس بن مالك 
 . «لغدوة أو روحة في سبيل اهلل خير من الدنيا وما فيها»

وفيهما أيًضا، عن أيب هريرة وسهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنهما، 
 . حنوه عن النيب 

 لغدوة أو روحة في سبيل »: عند البخاري ولفظ حديث أيب هريرة 
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 . «هلل خير مما تطلع عليه الشمس وتغربا

وروى اإلمام أمحد، ومسلم، والنسائي، من حديث أيب أيوب األنصاري 
 عن النيب ، حنوه . 

وروى اإلمام أمحد أيًضا، وابنه عبد اهلل، والرتمذي، من حديث ابن عباس 
حسن : ، وقال الرتمذيحنو حديث أنس  رضي اهلل عنهما، عن النيب 

 . غريب

وى اإلمام أمحد أيضا، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان يف صحيحه، ور 
جاهدوا »: قال رسول اهلل : قال واحلاكم يف مستدركه، عن أنس 

 . «المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم

صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذهيب : قال احلاكم
 . يف تلخيصه

قال رسول اهلل : قال والنسائي، عن أيب هريرة  ومسلم، وأبو داود،وروي 
 :«من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق» . 

: قال عن النيب  وروى أبو داود أيًضا، وابن ماجة، عن أيب أمامة 
من لم يغز ويجهز غازي ا، أو يخلف غازي ا في أهله بخير، أصابه اهلل عز »

 . «لقيامةوجل بقارعة قبل يوم ا

 ويف جامع السنن، وسنن ابن ماجة، ومستدرك احلاكم، عن أيب هريرة 
من لقي اهلل وليس له أثر في سبيل اهلل، لقي اهلل »: قال رسول اهلل : قال

 . «وفيه ثلمة
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، أن رسول اهلل ويف املسند، والسنن إال أبا داود، عن معاذ بن جبل 
 قال  «صالة، وذروة سنامه الجهادرأس األمر اإلسالم، وعموده ال»: قال

 . هذا حديث حسن صحيح: الرتمذي

صحيح على شرط : ورواه البخاري يف تارخيه، واحلاكم يف مستدركه وقال
 . الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

واألحاديث يف فضل اجلهاد واحلث عليه، وبيان ما وعد اهلل اجملاهدين يف 
الثواب كثرية جًدا، ال يتسع لذكرها هذا املوضع، وفيما سبيله من جزيل األجر و 

 . ذكرنا ههنا كفاية إن شاء اهلل تعاىل

وكما أن يف اجلهاد إحدى احلسنيني فكذلك يف تركه اهلم والغم؛ كما يدل 
 . ، وقد تقدم قريًباعلى ذلك حديث عبادة بن الصامت 

حديث ثوبان ويف تركه أيًضا الذل والتهلكة؛ كما تقدم بيان ذلك يف 
 . وحديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم

كنا مبدينة : ويف السنن إال ابن ماجة، عن أسلم أيب عمران التجييب  قال
الروم؛ فأخرجوا إلينا صًفا عظيًما من الروم، فخرج إليهم من املسلمني مثلهم 

فضالة بن عبيد، أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى اجلماعة 
فيهم، فصاح الناس  رجل من املسلمني على صف الروم حىت دخل فحمل
 أيوب األنصاري  ي لقي بيديه إىل التهلكة، فقام أبو! سبحان اهلل: وقالوا
التأويل، وإمنا نزلت فينا يا أيها الناس، إنكم لت أّولون هذه اآلية هذا : فقال

نا لبعض سًرا دون معشر األنصار ملا أعز اهلل اإلسالم وكثر ناصروه، فقال بعض
 إن أموالنا قد ضاعت، وإن اهلل قد : رسول اهلل 
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أعز اإلسالم وكثر ناصروه، فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، 
ِفُقوا ِفي َسِبيِل يرد علينا ما قلنا  فأنزل اهلل تبارك وتعاىل على نبيه  ْن َوَأ

َلى الت َ  ِديُكْم ِإ ْي َأ ُقوا ِب ْل ، فكانت [144: البقرة] ْهُلَكةِ الَلِه َواَل تُ 
اإلقامة على األموال وإصالحها وتك رْكنا الغزو، فما زال أبو أيوب : التهلكة

هذا لفظ الرتمذي . (4 )[الروم]شاخصا يف سبيل اهلل حىت دفن بأرض 
هذا حديث حسن غريب صحيح، وصححه أيضا ابن حبان، : وقال

ووافقه احلافظ الذهيب يف  على شرط الشيخني ومل خيرجاه،: واحلاكم وقال
 . تلخيصه

ومع ما عليه املسلمون يف زماننا من ترك اجلهاد يف سبيل اهلل، 
ورضى كثري منهم بالذل واهلوان والتهلكة، فقد قام فيهم كثري من 
املنتسبني إىل العلم يرغبوهنم يف مصادقة أعداء اهلل، ويثبطوهنم عن 

املتشابه واملنسوخ؛ كما أخرب اجلهاد يف سبيل اهلل، ويستدلون على ذلك ب
َه : اهلل عنهم بقوله َشاَب ا َت ُعوَن َم ِب َت َي ٌغ فَ  ْم َزْي ِه وِب ُل يَن ِفي قُ  ِذ ا اَل َم َأ َف

هِ  ِويِل ْأ اَء َت َغ ِت ِة َواْب َن تْ  ِف اَء اْل َغ ِت ُه اْب ْن ، وآخرون من [4: آل عمران] ِم
اء اهلل اجلبناء يفت ون يف أعضاد املسلمني، ويرهبوهنم من شدة بأس أعد

دهم وكثرهتا، ونسوا قول اهلل تعاىل دهم وقوة ع د  ْصُر : وكثرة ع د  ا الَن َوَم
هِ  ِد الَل ْن ْن ِع اَل ِم ٍة : ، وقوله تعاىل[14: األنفال] ِإ يَل ِل ٍة َق َئ ْن ِف ْم ِم َك

ِرينَ  َع الَصاِب ُه َم ِه َوالَل ِن الَل ْذ ِإ يَرة  ِب ِث ة  َك َئ ْت ِف َب َل ، [34 : البقرة] َغ
ومن معهم من املسلمني قهروا  نسوا أيًضا أن أصحاب رسول اهلل و 

 املرتدين من أحياء العرب وهم أضعاف 

                                      

 [. 1 /4]ساقطة من األصل، والتصحيح من سنن الرتمذي  (4 )
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أضعافهم، وفتحوا مشارق األرض ومغارهبا يف مدة يسرية، وظهروا على الفرس 
والروم والقبط وأنواع السودان والرتك والصقالبة وغريهم من أعداء اهلل تعاىل مع  

 تعاىل وقوة عددهم، وقلة عدد املسلمني وضعف عددهم، كثرة عدد أعداء اهلل
أمته يف آخر الزمان من قتل  وغاب عنهم أيًضا ما وعد اهلل به رسول اهلل 

اليهود وأمم الكفر والضالل، والظهور عليهم وال سيما يوم امللحمة الكربى، 
 . ويومئذ ال ينفع أعداء اهلل كثرهتم وال تغين عنهم قوهتم وعددهم شيئا

فليبشر املسلمون بالنصر والظفر على األعداء والتمكني يف األرض إذا هم 
أطاعوا اهلل ورسوله؛ بامتثال املأمورات واجتناب احملظورات، وساروا على منهاج 

ين وغريهم من أصناف الكفار واملنافقني، يف جهاد املرتد أصحاب رسول اهلل 
: اوة هلم، قال اهلل تعاىلمع الغلظة عليهم ومصارمتهم وإظهار البغض والعد

  َوَعَد الَلُه اَلِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الَصاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنَ ُهْم ِفي اأْلَْرِض
َكَما اْسَتْخَلَف اَلِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمِكَنَن َلُهْم ِدينَ ُهُم اَلِذي اْرَتَضى َلُهْم 

بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا يَ ْعُبُدونَِني اَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئ ا َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد  َولَيَُبِدلَنَ ُهْم ِمنْ 
َنا ِفي : ، وقال تعاىل[44: النور] َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َوَلَقْد َكَتب ْ

ِإَن ِفي َهَذا * ُحوَن الَزبُوِر ِمْن بَ ْعِد الذِْكِر َأَن اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الَصالِ 
  [.144-144: األنبياء لََباَلغ ا ِلَقْوٍم َعاِبِدينَ 
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 فصل

وقد رأيت لبعض املنتسبني إىل العلم يف زماننا مقااًل زعم فيه أن ابتداء 
املشركني بالقتال على اإلسالم غري مشروع، وإمنا يشرع القتال دفاًعا عن 

مني، أو حالوا بينهم وبني الدعوة اإلسالم إذا اعتدى املشركون على املسل
إىل اإلسالم، فحينئذ حياربون، ال ليسلموا بل ليرتكوا عدواهنم، ويكفوا عن 
وضع العراقيل يف طريق الدعاة، فأما إذا مل حيصل منهم اعتداء، وال وضع 
عراقيل يف طريق الدعاة، فأساس العالقة بينهم وبني املسلمني املساملة 

 . واملتاركة

أن اإلسالم ال جييز قتل اإلنسان وإهدار دمه وماله جملرد أنه ال زعم أيضا 
يدين به، كما ال جييز مطلقا أن يتخذ املسلمون القوة من سبل الدعوة إىل 

 .دينهم، هذا حاصل مقاله

وقد أطال الكالم يف تقرير هذا الرأي اخلاطئ، واستدل له بقول اهلل 
، [44 : البقرة] بَ َيَن الُرْشُد ِمَن اْلَغيِ اَل ِإْكَراَه ِفي الِديِن َقْد ت َ : تعاىل

َفِإِن اْعتَ َزُلوُكْم فَ َلْم يُ َقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا ِإلَْيُكُم الَسَلَم َفَما َجَعَل وبقوله تعاىل 
َوِإْن َجَنُحوا : ، وبقوله تعاىل[44: النساء] الَلُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيال  

َهاُكُم الَلُه َعِن : ، وبقوله تعاىل[41: األنفال] َهاِللَسْلِم َفاْجَنْح لَ  اَل يَ ن ْ
اَلِذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الِديِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ ُروُهْم 

وهذا : ، مث قال[8: املمتحنة] َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإَن الَلَه ُيِحُب اْلُمْقِسِطينَ 
رأي هو املعقول املقبول، وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون ال

 الدويل يف األساس الذي تبين الدولة عليه عالقاهتا بعضها 
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إىل آخر كالمه املصادم لآليات احملكمات، ونصوص األحاديث ... ببعض
الصحيحة، وإمجاع الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني، وكفى بالوصول إىل هذه 

لغاية السيئة جهاًل وخذالنًا لصاحب املقال وأشباهه من املثبطني عن اجلهاد يف ا
سبيل اهلل، املائلني إىل آراء أعداء اهلل وقوانينهم املخالفة لدين اهلل وما شرعه 

 . لعباده املؤمنني

وأنا أذكر بعون هلل وتأييده من نصوص القرآن، واألحاديث الصحيحة، 
عنهم، ما يبطل قول صاحب املقال، ويكشف وإمجاع الصحابة رضي اهلل 

 . شبهته ويسفه رأيه

فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر : قوله تعاىل: أما نصوص القرآن فكثرية جًدا منها
ُعُدوا  تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواق ْ اْلُحُرُم فَاق ْ

ِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الَصاَلَة َوَآتَ ُوا الزََكاَة َفَخُلوا َسِبيَلُهْم ِإَن الَلَه َلُهْم ُكَل َمْرَصٍد فَ 
 [. 4: التوبة] َغُفوٌر رَِحيمٌ 

هذه اآلية : قال احلسني بن الفضل: قال البغوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
 . ءن س خ ت كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصرب على أذى األعدا

هذه اآلية الكرمية هي آية السيف : وقال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
وبني  إهنا ن س خ ت كل عهد بني النيب : اليت قال فيها الضحاك بن مزاحم
 . أحد املشركني وكل عقد وكل مدة

مل يبق : يف هذه اآلية -رضي اهلل عنهما-وقال العويف، عن ابن عباس 
 هد وال ذمة منذ نزلت براءة وانسالخ األشهر احلرم،ألحد من املشركني ع
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ومدة من كان له عهد من املشركني قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن 
 . برباءة إىل عشر من أول شهر ربيع اآلخر 

يف هذه  -رضي اهلل عنهما-وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس 
من عاهد، إن مل يدخلوا يف اإلسالم، أمره اهلل تعاىل أن يضع السيف في: اآلية

 . انتهى. ونقض ما كان مسى هلم من العهد وامليثاق، وأذهب الشرط األول

فقد أباح اهلل تبارك وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية دماء املشركني، وأمر 
املسلمني أن يقتلوهم حيث وجدوهم من األرض، ويأخذوهم أسرى، 

قوا عليهم بوضع األرصاد هلم يف طريقهم ويقصدوهم باحلصار يف بالدهم، ويضي
ومسالكهم حىت يسلموا، أو يستسلموا للقتل أو األسر، وهذا يبطل ما زعمه 
صاحب املقال من أن اإلسالم ال جييز قتل اإلنسان وإهدار دمه وماله جملرد أنه 

إن اإلسالم ال جييز مطلًقا أن يتخذ املسلمون : ال يدين به، ويبطل أيضا قوله
ن سبل الدعوة إىل دينهم، فإن ما أمر به يف هذه اآلية ال ميكن املسلمني القوة م

 . فعله إال بالقوة

ودلت اآلية على أن العلة يف قتال الكفار هي ما هم عليه من الشرك باهلل 
تعاىل، واإلعراض عن دين اإلسالم، فيجب قتاهلم ما دامت العلة موجودة 

فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا : وهلذا قال تعاىلفيهم، فإذا زالت العلة وجب الكف عنهم، 
إهنم : ، وهذا يبطل قول صاحب املقال الَصاَلَة َوَآتَ ُوا الزََكاَة َفَخُلوا َسِبيَلُهمْ 
 . إمنا يك ق اتلوا لرتك العدوان ال ليسلموا

على أهنم ي بدءون بالقتال، من أجل ما هم عليه من  أيضاودلت اآلية 
 منهم اعتداء على املسلمني، وال وضع عراقيل يف  الشرك، وإن مل حيصل
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إهنم إمنا يقاتلون : ، وهذا يبطل قول صاحب املقالاإلسالم إىلطريق الدعاء 
وضعوا العراقيل يف طريق  أو، إذا اعتدوا على املسلمني، اإلسالمدفاًعا عن 

 . الدعوة

رنا إليه، وما  وهذه اآلية الكرمية كافية يف إبطال ما قرره هذا املثبط الذي أش
 . كان يدعوا إليه هو وأشباهه من مساملة الكفار ومتاركتهم

َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكاَفة  َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكافَة  : قوله تعاىل: اآلية الثانية
 [. 44: التوبة] َواْعَلُموا َأَن الَلَه َمَع اْلُمَتِقينَ 

ا أَيُ َها اَلِذيَن َآَمُنوا قَاتُِلوا اَلِذيَن يَ ُلوَنُكْم ِمَن يَ : قوله تعاىل: اآلية الثالثة
 [. 4 1: التوبة] اْلُكَفاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَة  

يَا أَيُ َها الَنِبُي َجاِهِد اْلُكَفاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ : قول اهلل: اآلية الرابعة
 [. 4: ، التحرمي44: التوبة] َعَلْيِهمْ 

قَاتُِلوا اَلِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِالَلِه َواَل بِاْليَ ْوِم : قوله تعاىل: اآلية الخامسة
اآْلَِخِر َواَل ُيَحِرُموَن َما َحَرَم الَلُه َوَرُسولُُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحِق ِمَن اَلِذيَن 

 [. 4 : التوبة] ْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَتى يُ ْعطُوا اْلِجْزيََة عَ 

فدلت هذه اآلية الكرمية على أن العلة يف قتال أهل الكتاب هي ما هم 
عليه من الكفر باهلل واليوم اآلخر، و ليل ما حرم اهلل ورسوله، واإلعراض عن 
اإلسالم الذي هو دين احلق، ولو كان االعتداء ووضع العراقيل علة للقتال لذكر 

: األنعام] َما فَ َرْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ : ومل يهمله؛ قال اهلل تعاىلذلك 
 [. 43: مرمي] َوَما َكاَن رَُبَك َنِسيًا: ، وقال تعاىل[48
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ودلت اآلية أيضا على مشروعية ابتداء أهل الكتاب بالقتال على اإلسالم 
راقيل يف طريق الدعاة إىل وإن مل حيصل منهم اعتداء على املسلمني، وال وضع ع

؛ فإنه ملا نزلت عليه هذه اآلية اإلسالم، ويدل على ذلك أيًضا فعل النيب 
جته ز يريد قتال الروم بالشام وأوعب املسلمون معه، فسار هبم حىت بلغ تبوك 
فأقام هبا قريبا من عشرين يوما، مث رجع عامه ذلك لضيق احلال وضعف الناس، 

د ذلك يف ديارهم وبدأوهم بالقتال ملا أبوا قبول الدعوة مث غزاهم املسلمون بع
اإلسالمية أو بذل اجلزية حىت أثخنوهم قتاًل وأسرًا وتشريًدا، كما هو معروف يف  

 . كتب املغازي والسري، واهلل أعلم

وهؤالء اآليات اخلمس كلها من سورة براءة، وهي من آخر ما نزل من 
 . القرآن، ومل ينسخ منهن شيء

ُقْل لِْلُمَخَلِفيَن ِمَن اأْلَْعَراِب : قوله تعاىل: يات احملكمات أيضاومن اآل
َسُتْدَعْوَن ِإَلى قَ ْوٍم ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد تُ َقاتُِلونَ ُهْم َأْو ُيْسِلُموَن فَِإْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم 

 ُل يُ َعِذْبُكْم َعَذاب ا أَلِيم االَلُه َأْجر ا َحَسن ا َوِإْن تَ تَ َوَلْوا َكَما تَ َولَْيُتْم ِمْن قَ بْ 
، وهذه اآلية الكرمية مما نزل بعد صلح احلديبية، ومل ينسخها [14: الفتح]

فأوجب ابتداءهم   تُ َقاتُِلونَ ُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ : شيء، وقد قال تعاىل فيها
بالقتال واستمراره معهم ما داموا على الشرك، فدل على أنه هو علة القتال، ولو  

كما قال هذا املثبط -كانت العلة اعتدائهم ووضعهم العراقيل يف طريق الدعاة 
لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة، وهذا خالف نص  -وأمثاله
 . القرآن

َنٌة : قوله تعاىل: ومن اآليات احملكمات أيضا َوقَاتُِلوُهْم َحَتى اَل َتُكوَن ِفت ْ
 [. 44: األنفال] هِ َوَيُكوَن الِديُن ُكُلُه لِلَ 
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َحَتى اَل َتُكوَن : يف قوله تعاىل -رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس 
َنةٌ   . يعين ال يكون شرك: ِفت ْ

وكذا قال أبو العالية، وجماهد، واحلسن، وقتادة، والربيع بن أنس، 
والسدي، ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم، ذكره عنهم احلافظ ابن كثري رمحه 

 . ىل يف تفسريهاهلل تعا

َحَتى يعين املشركني  َوقَاتُِلوُهمْ : وقال البغوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه
َنةٌ  قاتلوهم حىت يسلموا، فال يقبل من الوثين إال : أي شرك؛ يعين اَل َتُكوَن ِفت ْ

وحده فال  هللأي الطاعة والعبادة  َوَيُكوَن الِدينُ اإلسالم، فإن أىب ق تل 
 . انتهى. ء دونهيعبد شي

: َوَيُكوَن الِديُن ُكُلُه لَِلهِ : يف قوله -رضي اهلل عنهما-وقال ابن عباس 
 . أي خيلص التوحيد هلل

 . ال إله إال اهلل: أن يقال: وقال احلسن وقتادة

ويكون التوحيد خالًصا هلل، ليس فيه شرك، وخيلع : وقال حممد بن إسحاق
 . ما دونه من األنداد

 . ال يكون مع دينكم كفر: الرمحن بن زيد بن أسلم وقال عبد

تُ ُلوا : وهذه اآلية كقوله تعاىل يف سورة براءة فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاق ْ
اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواق ُْعُدوا َلُهْم ُكَل َمْرَصٍد فَِإْن 

: ، كقوله تعاىل[4: التوبة] قَاُموا الَصاَلَة َوَآتَ ُوا الزََكاَة َفَخُلوا َسبِيَلُهمْ تَابُوا َوأَ 
 َتُ َقاتُِلونَ ُهْم َأْو ُيْسِلُمون [14: الفتح]وقد زعم صاحب املقال ، 
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َنٌة َوَيُكوَن الِديُن ُكُلُه : الذين أشرنا إليه أن معىن قوله تعاىل َحَتى اَل َتُكوَن ِفت ْ
حىت ال  ول القوة بني اإلسالم وقلوب الناس، ويصبح الدين هلل ال  أي: هِ لِلَ 

يتدخل يف شأنه أحد من الناس لريغم أحًدا آخر على قبول رأي معني، هذا 
تفسري صاحب املقال لآلية، وهو تفسري جديد مل يسبقه إليه أحد من سلف 

انون الدويل من مما يتفق مع نظرة علماء الق: األمة وأئمتها، وهو كما قال
طواغيت اإلفرنج وغريهم من أعداء اهلل تعاىل، ولعل ميله إليهم، وإعجابه 
بآرائهم وقوانينهم هو الذي حداه على التخبيط يف تفسري هذه اآلية وغريها 

وغريه  -رضي اهلل عنهما-مبجرد رأيه، وإطراح ما قال ترمجان القرآن ابن عباس 
 . من أئمة السلف

: صاحب املقال وأشباهه ممن عناهم اهلل تعاىل بقوله وال يبعد أن يكون
 َنِة َوابِْتَغاَء فََأَما اَلِذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

ية ، ومغزاه يف تفسري هذه اآل[4: آل عمران] تَْأِويِلِه َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإاَل الَلهُ 
ظاهر؛ وهو الدعوة إىل إبطال اجلهاد الذي أوجبه اهلل على عباده املؤمنني وجعله 

 . سناًما لدين اإلسالم
فَِإذا َلِقيُتُم اَلِذيَن َكَفُروا : قوله تعاىل: ومن اآليات احملكمات أيضا

َمًنا بَ ْعُد َوِإَما ِفَداء   َفَضْرَب الِرقَاِب َحَتى ِإَذا أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشُدوا اْلَوثَاَق فَِإَما
ُلَو  ُهْم َوَلِكْن لَِيب ْ َحَتى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَارََها َذِلَك َوَلْو َيَشاُء الَلُه اَلنْ َتَصَر ِمن ْ

 [. 3: حممد]اآلية  بَ ْعَضُكْم بِبَ ْعضٍ 
أثخنوا املشركني بالقتل واألسر؛ : معىن اآلية: قال البغوي رمحه اهلل تعاىل

خل أهل امللل كلها يف اإلسالم، ويكون الدين كله هلل، فال يكون بعده حىت يد
. جهاد وال قتال، وذلك عند نزول عيسى ابن مرمي عليهما الصالة والسالم

 . انتهى
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وهذه اآلية تبطل ما زعمه صاحب املقال من أن اإلسالم ال جييز قتل 
 اإلسالمه أيًضا من أن اإلنسان وإهدار دمه وماله جملرد أنه ال يدين به، وما زعم

ال جييز مطلقا أن يتخذ املسلمون القوة من سبل الدعوة إىل دينهم، وقد أبانت 
هذه اآلية وغريها من اآليات واألحاديث كذبه على اإلسالم، وقوله على اهلل 
بغري علم، ولوال اختاذ املسلمني للقوة ملا استطاعوا قتل أعداء اهلل، وإثخاهنم، 

 . وأخذهم أسرى

كانوا ممن بلغتهم   إذالت اآلية على مشروعية ابتداء الكفار بالقتال، ود
 . الدعوة اإلسالمية فلم يقبلوها

ودلت أيًضا بظاهرها على أنه ال فرق بني الكفار املعتدين وغري املعتدين؛ 
ألن العلة املوجبة لقتاهلم هو ما هم عليه من الكفر باهلل تعاىل، وذلك مما 

 . غريهميستوي فيه املعتدون و 

إن ذلك منسوخ بآية :  فَِإَما َمًنا بَ ْعُد َوِإَما ِفَداء  : وقد قيل يف قوله
ليس مبنسوخ، فأما ضرب رقاب املشركني وإثخاهنم، وأخذهم : السيف، وقيل

 . أسرى فهذا من احملكم املوافق آلية السيف، واهلل أعلم

استقصائها، واآليات يف الرد على صاحب املقال كثرية ليس هذا موضع 
َوَمْن َلْم َيْجَعِل الَلُه وفيما ذكرنا ههنا كفاية ملن وفقه اهلل تعاىل وأراد هدايته، 

 . َلُه نُور ا َفَما َلُه ِمْن نُورٍ 
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 فصل

 . وأما األحاديث يف إبطال ما ادعاه فكثرية أيًضا

ما يف الصحيحني وغريمها، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن : منها
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال »: قال  رسول اهلل

ا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا  اهلل، وأن محمد 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على 

 . «اهلل

، عن ويف املسند، وسنن ابن ماجة، ومستدرك احلاكم، عن أيب هريرة 
 . حنوه  النيب

 ، عن النيب ويف املسند، وسنن ابن ماجة أيضا، عن معاذ بن جبل 
 . حنو ذلك أيًضا، ورواية ابن ماجة يف كال احلديثني خمتصرة

ملا : قال ويف سنن النسائي، ومستدرك احلاكم، عن أنس بن مالك 
يا أبا بكر، كيف تقاتل : ارتدت العرب، فقال عمر  تويف رسول اهلل 

أمرت أن أقاتل »: إمنا قال رسول اهلل : ؟ فقال أبو بكر العرب
الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل، ويقيموا الصالة، 

صحيح اإلسناد، ووافقه احلافظ الذهيب يف : قال احلاكم «ويؤتوا الزكاة
 . تلخيصه

: قال ويف الصحيحني، واملسند، والسنن إال ابن ماجة، عن أيب هريرة 
 ، وكفر من كفر من، واستخلف أبو بكر ملا تويف رسول اهلل 
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: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهلل : العرب، قال عمر  
ال إله إال اهلل : ال إله إال اهلل، فمن قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا»

واهلل : أبو بكر قال ! ؟«عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على اهلل
ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين عناقًا  

فواهلل ما : لقاتلتهم على منعها، قال عمر  رسول اهلل  إىلكانوا يوؤدوهنا 
 . للقتال فعرفت أنه احلق هو إال أن رأيت أن قد شرح اهلل صدر أيب بكر 

: قال د، والسنن األربع، عن أيب هريرة أيًضا ويف الصحيحني، واملسن
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل، فمن »: قال رسول اهلل 

ال إله إال اهلل فقد عصم مني نفسه وماله إال بحقه، وحسابه على : قال
 . «اهلل

-فلما كانت الردة قال عمر أليب بكر : زاد أمحد والنسائي يف رواية هلما
: يقول كذا وكذا؟ فقال أتقاتلهم وقد مسعت رسول اهلل : -ي اهلل عنهمارض

واهلل ال أفرق بني الصالة والزكاة، وألقاتلن من فرق بينهما، وقاتلنا معه فرأينا 
 . ذلك رشًدا

فلما قام أبو بكر، وارتد من ارتد، أراد أبو بكر : ويف رواية ألمحد حنوه وفيه
واهلل : ؤالء القوم وهم يصلون؟ فقال أبو بكركيف تقاتل ه: قتاهلم، قال عمر

 ألقاتلن قوًما ارتدوا عن الزكاة، واهلل لو منعوين عناقًا مما فرض اهلل ورسوله 
 . فلما رأيت اهلل شرح صدر أيب بكر لقتاهلم عرفت أنه احلق: لقاتلتهم، قال عمر

  ، عن النيب ويف صحيح مسلم، وسنن ابن ماجة، عن جابر 
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 . أيب هريرة حنو حديث 

 ويف سنن النسائي، عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما، عن النيب 
 . حنوه أيًضا

حنو  ، عن النيب وللنسائي أيًضا، وابن ماجة، عن أوس بن حذيفة 
 . ذلك أيًضا 

أمرت أن »: قال أن رسول اهلل  ويف صحيح مسلم، عن أيب هريرة 
إال اهلل، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله 

 . «فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل
مسعت : قال ويف صحيحه أيضا، عن أيب مالك األشجعي، عن أبيه 

ال إله إال اهلل، وكفر بما يعبد من دون اهلل، : من قال»: يقول رسول اهلل 
 . «لى اهللحرم ماله ودمه، وحسابه ع

 . والباقي مثله «من وحد اهلل»: ويف رواية له
 . ورواه اإلمام أمحد يف مسنده مبثل الرواية األخرية

ويف صحيح البخاري، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال ابن ماجة، عن 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن »: قال رسول اهلل : قال أنس 
بده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا إال اهلل، وأن محمدا ع هال إل

ذبيحتنا، وأن يصلوا صالتنا؛ فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
 . «وأموالهم إال بحقها؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين

 فهذه أحاديث متواترة عن مجاعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني،
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أن ابتداء املشركني بالقتال مشروع، وأن دماءهم  وهي من أوضح الرباهني على
وأمواهلم حالل للمسلمني ما داموا على الشرك، وظاهرها أنه ال فرق يف ذلك 
بني الكفار املعتدين وغري املعتدين، ومن وقف منهم يف طريق الدعاة إىل 

ومن مل يقف يف طريقهم، فكلهم يك ق اتلون ابتداء ملا هم عليه من الشرك  اإلسالم
 . باهلل تعاىل حىت يرتكوا الشرك ويدخلوا يف دين اإلسالم ويلتزموا حبقوقه

أحاديث كثرية تدل على ما دلت عليه هذه األحاديث  أيضاويف الباب 
اليت ذكرنا وفيها زيادة أحكام، فنذكر منها ههنا ما تيسر إن شاء اهلل تعاىل، وبه 

 . الثقة

رضي -الطرباين، عن ابن عمر ما رواه اإلمام أمحد، وأبو يعلى، و : فمنها
بعثت بالسيف بين يدي الساعة، حتى »: قال أن رسول اهلل  -اهلل عنهما

يُعبد اهلل وحده ال شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة 
وروى البخاري  «والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

 . «من تشبه بقوم فهو منهم»: بعضه تعليًقا، وأخرج أبو داود منه قوله

ما يف صحيح مسلم، ومسند اإلمام أمحد، والسنن إال النسائي، : ومنها
إذا أم ر أمريًا على جيش أو سرية،  كان رسول اهلل : قال عن بريدة 

اغزوا »: أوصاه يف خاصيته بتقوى اهلل ومن معه من املسلمني خريًا، مث قال
كفر باهلل، اغزوا وال تَ غُل وا، وال تغدروا، باسم اهلل في سبيل اهلل، قاتلوا من  

ا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم   إلىوال ُتمث لوا، وال تقتلوا وليد 
 ثالث خصال أو خالل، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم 

 إلىاإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم  إلى
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دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك  لىإالتحول من دارهم 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم 
اهلل الذي يجري على المؤمنين، وال يكون لهم في الغنيمة والفيء 

فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن شيء إال أن يجاهدوا مع المسلمين، 
هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باهلل 

حديث حسن صحيح، ويف : قال الرتمذي. وذكر متام احلديث «وقاتلهم
 . الباب عن النعمان بن مقرن 

وحديث النعمان هذا ساق مسلم، وأبو داود، وابن ماجة إسناده : قلت
: الراوي باملنت على حديث بريدة، فعند مسلم قال عقب حديث بريدة، وأحال

 . مثله: حنوه، وعند أيب داود وابن ماجة قال

: قال -رضي اهلل عنهما-ما يف مسند اإلمام أمحد، عن ابن عباس : ومنها
اخرجوا باسم اهلل؛ تقاتلون في »: بعث جيوشه قال إذا كان رسول اهلل 

تغلوا، وال تمثلوا، وال تقتلوا الولدان،  سبيل اهلل من كفر باهلل، ال تغدروا، وال
 . «وال أصحاب الصوامع

 ما يف املسند أيضا، وسنن ابن ماجة، عن صفوان بن عسال : ومنها
سيروا باسم اهلل، وفي سبيل اهلل، »: يف سرية فقال بعثنا رسول اهلل : قال

اقاتلوا من كفر باهلل، وال تمثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال تقتلو   . «ا وليد 

 أن  عنهمارضي اهلل درك احلاكم، عن عبد اهلل بن عمر ما يف مست: ومنها
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يتجهز لسرية بعثه عليها، وأمر  أمر عبد الرمحن بن عوف  رسول اهلل 
خذ : مث قال بالاًل أن يدفع إليه اللواء، فحمد اهلل تعاىل وصلى على النيب 

وا من كفر باهلل، ال تغلوا، وال تغدروا، ابن عوف فاغزوا مجيعا يف سبيل اهلل، فقاتل
صحيح : قال احلاكم.  وال متثلوا، وال تقتلوا وليًدا، فهذا عهد اهلل وسرية نبيه 

 . اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

 أن رسول اهلل  ما يف سنن أيب داود، عن أنس بن مالك : ومنها
ملة رسول اهلل، ال تقتلوا شيخ ا فاني ا،  انطلقوا باسم اهلل وباهلل وعلى»: قال

وال طفال وال صغيرا وال امرأة، وال تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا 
 . «وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين

ما رواه الطرباين يف معجمه الصغري، عن جرير بن عبد اهلل البجلي : ومنها
 كان النيب : قال وفي سبيل اهلل بسم اهلل وباهلل»: إذا بعث سرية قال 

وعلى ملة رسول اهلل، ال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا 
 . «الوالدان

كان رسول : قال ما رواه الطرباين يف الصغري أيضا، عن أيب موسى : ومنها
اغزوا باسم اهلل وفي سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، »: إذا بعث سرية قال اهلل 

 . «روا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليد ا وال شيخ ا كبير اال تغلوا، وال تغد

 أن رسول اهلل  ما يف جامع الرتمذي، من حديث أيب هريرة : ومنها
اغزوا في سبيل اهلل، من قاتل في سبيل اهلل فواق ناقة وجبت له »: قال

صحيح على شرط : هذا حديث حسن، وقال احلاكم: قال الرتمذي «الجنة
 . ه، ووافقه احلافظ الذهيب يف تلخيصهمسلم ومل خيرجا
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 . وقد تقدم يف بيان فضل اجلهاد بأطول من هذا

 أنه مسع النيب  د، عن معاذ بن جبل او ما يف السنن إال أبا د: ومنها
من قاتل في سبيل اهلل عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت »: يقول

: احلاكم وقال هذا حديث صحيح، وصححه أيضا: قال الرتمذي «له الجنة
 . على شرط مسلم

، أن رسول ما رواه اإلمام أمحد، من حديث عبادة الصامت : ومنها
جاهدوا الناس في اهلل، القريب والبعيد، وال تبالوا في اهلل »: قال اهلل 

لومة الئم، وأقيموا حدود اهلل في السفر والحضر، فإن الجهاد باب من 
 .«الهم والغمأبواب الجنة عظيم ينجي اهلل به من 

بعث عمر : ما يف صحيح البخاري، عن جبري بن حية الثقفي قال: ومنها
  الناس يف أفناء األمصار يقاتلون املشركني، فذكر احلديث وفيه أن املغرية بن

أن نقاتلكم  أمرنا نبينا، رسول ربنا »: قال لرتمجان جيش كسرى شعبة 
عن رسالة ربنا أنه من  خربنا نبينا  حىت تعبدوا اهلل وحده، أو تؤدوا اجلزية، وأ

 . «اجلنة يف نعيم مل ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم إىلق تل منا صار 

ما يف املسند، وجامع الرتمذي واللفظ له، عن أيب البخرتي، أن : ومنها
حاصروا قصًرا  جيًشا من جيوش املسلمني كان أمريهم سلمان الفارسي 

دعوين : يا أبا عبد اهلل، أال تنهد إليهم؟ قال: امن قصور فارس، فقالو 
إمنا أنا : فقال يدعو، فأتاهم سلمان  أدعوهم كما مسعت رسول اهلل 

 رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعوين، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي
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لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إال دينكم تركناكم عليه وأعطونا اجلزية 
ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غري حممودين، وإن : نتم صاغرون، قالعن يد وأ

ما حنن بالذي يعطي اجلزية، ولكننا نقاتلكم، : أبيتم نابذناكم على سواء، قالوا
فدعاهم ثالثة أيام إىل : ال، قال: يا أبا عبد اهلل، أال تنهد إليهم؟ قال: فقالوا

قال . يهم ففتحنا ذلك القصرفنهدنا إل: اهندوا إليهم، قال: مثل هذا مث قال
 . حديث حسن: الرتمذي

ما يف الصحيحني، ومسندي اإلمامني الشافعي وأمحد، وسنن أيب : ومنها
نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب  إىلكتبت : داود، عن أبن عون قال

على بين املصطلق  ؛ وقد أغار رسول اهلل اإلسالم إمنا كان ذلك يف أول إيل
ون وأنعامهم تسقى على املاء، فقتل مقاتلتهم وسىب ذراريهم؛ وأصاب وهم غار  

 -رضي اهلل عنهما-حدثين به عبد اهلل بن عمر . يومئذ جويرية ابنة احلار 
 . وكان يف ذلك اجليش

ما يف صحيح البخاري، ومسندي اإلمامني الشافعي وأمحد، عن : ومنها
 اً بح، فإن مسع أذانر حىت يصكان رسول اهلل إذا غزا قوًما مل يغ»: قال أنس 

 . «أغار بعد ما يصبح أمسك وإن مل يسمع أذاناً 

وقد رواه اإلمام أمحد من وجه آخر، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، ولفظ 
كان يغري إذا طلع الفجر، وكان يستمع األذان، فإن مسع أذانًا أمسك »: مسلم

 . ث حسن صحيحهذا حدي: قال الرتمذي. وذكر متام احلديث« وإال أغار

ما رواه الشافعي، وأمحد أيًضا، وأبو داود، والرتمذي، عن عصام : ومنها
 إذا رأيتم مسجدا أو »: يف سرية فقال بعثنا رسول اهلل : قال املزين 
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ا  . هذا حديث حسن غريب: قال الرتمذي «سمعتم مؤذن ا فال تقتلوا أحد 

 لمة بن األكوع ما رواه أبو داود أيضا، وابن ماجة، عن س: ومنها
تناهم ، فغزونا ناسا من املشركني، فبي  أبا بكر  ر رسول اهلل أم  : قال

فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من : فقتلناهم، قال سلمة
 . املشركني

غري ذلك من األحاديث الدالة على نقيض ما قرره صاحب املقال  إىل
 وقوانينهم، وقد اشتملت هذه وأشباهه من املعجبني بآراء أعداء اهلل تعاىل

 :األحاديث اليت ذكرنا ههنا على فوائد كثرية نذكر منها ما حنن بصدده

كانوا ممن بلغتهم دعوة   إذامشروعية ابتداء املشركني بالقتال، : فمنها
فلم يقبلوها، وهذا يرد قول صاحب املقال أنه ال جيوز قتاهلم ابتداء،  اإلسالم

وقفوا يف طريق  أوإذا اعتدوا على املسلمني،  اإلسالموإمنا يقاتلون دفاًعا عن 
 . الدعاة

تعليل قتال املشركني وأهل الكتاب مبا هم عليه من الكفر باهلل : ومنها
وتعاىل، فيقاتلون على اإلسالم حىت يدخلوا فيه، أو يبذلوا اجلزية إذا كانوا 
ممن تقبل منهم اجلزية، والنصوص على ذلك واضحة يف كثري من هذه 
األحاديث، وهذا يرد قول صاحب املقال أهنم إمنا يقاتلون لرتك العدوان، ال 

 . ليسلموا

أنه ال فرق بني من اعتدى منهم على املسلمني، ومن مل يعتد، : ومنها
 اإلسالم، ومن مل يقف، فكلهم  إىلومن وقف منهم يف طريق الدعاة 
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ومل  معتربًا ل بك ّينه النيب من أجل الشرك، ولو كان التفريق بينهم  يقاتلون ابتداءً 
 . يهمله

وسنته،  أن قتال الكفار على اإلسالم من ملة رسول اهلل : ومنها
خبالف مساملتهم ومتاركتهم من غري جزية تؤخذ منهم، فإن ذلك من سياسات 

َأْم َلُهْم ُشرََكاُء : أعداء اهلل، ونظرات علماء قوانينهم الدولية وقد قال اهلل تعاىل
اآلية، ويستثىن من ذلك ما إذا عقد  ا َلُهْم ِمَن الِديِن َما َلْم يَْأَذْن ِبِه الَلهُ َشَرُعو 

املسلمون بينهم وبني الكفار هدنة على ترك القتال مدة معلومة، فإن ذلك جائز 
 . للحاجة واملصلحة للمسلمني، وجيب الوفاء به ما مل ينقضه العدو

وال جتوز املهادنة مطلًقا من غري (: ىناملغ)قال الشيخ أبو حممد املقدسي يف 
انتهى، وكذا قال غريه من . ترك اجلهاد بالكلية إىلتقدير مدة، ألنه يفضي 
 . أكابر العلماء، واهلل أعلم

جواز اإلغارة على من بلغتهم الدعوة من الكفار يف حال غرهتم : ومنها
 . وغفلتهم، وجواز تبييتهم يف الليل

، وسيب ذراريهم، وأخذ أمواهلم، ففيه رد على جواز قتل مقاتلتهم: ومنها
صاحب املقال الذي أشرنا إليه، حيث زعم أن اإلسالم ال جييز قتل اإلنسان 
وإهدار دمه وماله جملرد أنه ال يدين به، ولعل صاحب املقال أخذ هذا القول من 
م، نظرات علماء القانون الدويل وما تقتضيه احلرية اإلفردجية مث نسبه إىل اإلسال

واإلسالم بريء من هذا القول املفرتى عليه كما تدل على ذلك اآليات 
 . واألحاديث الصحيحة مما ذكرنا ومما مل نذكره
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مع بين املصطلق، وما فعله  ويكفي يف رد هذا القول ما فعله رسول اهلل 
له بذلك، ويف  وأرضاه مع غريهم بأمر رسول اهلل  أبو بكر الصديق 
: قال رسول اهلل : قال ند، والسنن، عن ابن مسعود الصحيحني، واملس

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل إال »
بإحدى ثالث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق 

 . «للجماعة 

: قال ويف املسند، وسنن النسائي، وابن ماجة، عن عثمان بن عفان 
ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث؛ »: يقول ول اهلل مسعت رس

 . «رجل كفر بعد إسالمه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها

أن  -رضي اهلل عنها-ويف املسند، وسنن أيب داود، والنسائي، عن عائشة 
ال يحل دم امرئ مسلم إال رجل زنى بعد إحصانه، أو  »: قال رسول اهلل 
 . «النفس بالنفس أوسالمه، كفر بعد إ

ويف صحيح البخاري، ومسندي اإلمامني الشافعي وأمحد، والسنن، عن 
من بدل دينه »: قال أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-ابن عباس 

 . «فاقتلوه

ويف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، وسنن أيب داود، والنسائي، أن 
،  أتبعه معاذ بن جبل إىل اليمن، مث بعث أبا موسى  رسول اهلل 

: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له
ال أجلس حىت يقتل قضاء : كان يهوديًا فأسلم مث هتود، قال: ما هذا؟ قال
 . اهلل ورسوله
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أن  ويف املسند، وسنن أيب داود، وجامع الرتمذي، عن مسرة بن جندب 
قال  «تلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهماق»: قال رسول اهلل 

والشرخ؛ الغلمان الذين مل : هذا حديث حسن صحيح غريب، قال: الرتمذي
 . ينبتوا

سألت أيب عن تفسري هذا احلديث : وقال عبد اهلل ابن اإلمام أمحد
الشيخ ال يكاد أن يسلم، والشاب أي : يقول: قال «اقتلوا شيوخ المشركين»

 . والشرخ الشباب: اإلسالم من الشيخ، قال إىليسلم كأنه أقرب 

ويف الصحيحني، ومسندي اإلمامني الشافعي وأمحد، والسنن إال النسائي، 
سئل عن أهل الدار من املشركني  أن رسول اهلل  عن الصعب بن جثامة 

قال : ، زاد أبو داود«هم منهم»: يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال
 . عن قتل النساء والصبيان اهلل  مث هنى رسول: الزهري

أخربنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن : وقال الشافعي
ملا بعث إىل ابن أيب احلقيق هنى عن قتل  ، أن النيب مالك، عن عمه 
 . النساء والولدان

مر رسول : قال -رضي اهلل عنهما-ويف مسند اإلمام أمحد، عن ابن عمر 
، مث هنى عن «ما كانت هذه تقاتل»: وم فتح مكة مقتولة فقالبامرأة ي اهلل 

 . قتل النساء والصبيان

وأرضاه قال  ويف املوطأ، عن حيىي بن سعيد، أن أبا بكر الصديق 
فذرهم إنك ستجد قوًما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هلل، : ليزيد بن أيب سفيان

 عن أوساط  وما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوًما فحصوا
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ال : رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإين موصيك بعشر
 . وذكر متام احلديث... تقتلن امرأة، وال صبًيا، وال كبريًا هرًما

فهذه األحاديث الصحيحة وغريها مما تقدم ذكرها، ومما مل نذكره، تدل 
 يدن باإلسالم، ومل على أن اإلسالم جييز قتل اإلنسان وإهدار دمه وماله، إذا مل

يبذل اجلزية، إذا كان من أهل الكتاب وحنوهم ممن تؤخذ منهم اجلزية، إال ما 
استثين فيها من النساء والصبيان والشيوخ الفانني وأصحاب الصوامع؛ فهؤالء ال 
جيوز قتل أحد منهم إال أن يباشر القتال أو يعني عليه ولو بالرأي، فيقتل كما 

 . قتل دريد بن الصمة

وقد روى أبو داود يف سننه، من حديث صخر بن العيلة اهلذيل األمحسي 
 أن رسول اهلل ، إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دماءهم »: قال

 . «وأموالهم

ورواه اإلمام أمحد يف مسنده مبعناه، وفيه دليل على إهدار دماء املشركني، 
 . علموحل أمواهلم للمسلمني ما داموا على الشرك، واهلل أ

: ، وقال تعاىلَفُكُلوا ِمَما َغِنْمُتْم َحاَلال  طَِيب ا: وقد قال اهلل تعاىل
َوَعدَُكُم الَلُه َمَغاِنَم َكِثيَرة  تَْأُخُذونَ َها اآلية، وقال تعاىل : َوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم

 يف حديث أيب هريرة  وقال النيب  َوِديَارَُهْم َوَأْمَواَلُهْم َوَأْرض ا َلْم َتطَُئوَها
، وقال أيضا يف حديث جابر بن «أحل اهلل لنا الغنائم»: املتفق على صحته

، ورتب «الغنائمأحلت لي »: املتفق على صحته -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل 
 صلوات اهلل وسالمه عليه يف األحاديث املتقدمة عصمة
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اء أهل الكتاب دماء املشركني وأمواهلم بالدخول يف اإلسالم، وعصمة دم
وأمواهلم بذلك أو ببذل اجلزية، ومع هذا كله يقول صاحب املقال إن 
اإلسالم ال جييز قتل اإلنسان وإهدار دمه وماله جملرد أنه ال يدين به، وهذا 

، وتكذيب منه منه جرأة عظيمة على اهلل تبارك وتعاىل وعلى رسوله 
، وهو حسبنا ونعم لنصوص القرآن واألحاديث الصحيحة، فاهلل املستعان

 . الوكيل 

وجوب اختاذ القوة؛ لتأييد الدعوة : ومن فوائد األحاديث املتقدمة أيضا
أمرت أن أقاتل »: اإلسالمية وقتال من خالفها، ويدل على ذلك قوله 

، فإن األمر بالقتال «الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل
ك؛ ألن القتال بدون القوة غري ممكن، وما ال يتم يتضمن األمر باختاذ القوة لذل

يفعله من بعث  الواجب إال به فهو واجب، ويدل عليه أيضا ما كان النيب 
، وما فعله مع بين املصطلق اإلسالماجليوش والسرايا لقتال من مل يدخل يف 

وغريهم من املشركني وأهل الكتاب؛ من اإلغارة عليهم ومهامجتهم مبا معه من 
من بعث اجليوش والقوات لقتال  -رضي اهلل عنهم-ة، وما فعله أصحابه القو 

املرتدين وغريهم من أمم الكفر والضالل، وهذا يبطل ما زعمه صاحب املقال 
من أن اإلسالم ال جييز مطلًقا أن يتخذ املسلمون القوة من سبل الدعوة إىل 

 . دينهم

أظهروا شعائر  وجوب التثبت يف أمر الكفار إذا: ومن فوائدها أيضا
اإلسالم؛ بأن مسع عندهم أذان أو ر ؤي عندهم مسجد، فال يغار عليهم واحلالة 
 هذه، وال يقتل منهم أحد، بل جيب الكف عنهم حىت تتضح حقيقية
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 . أمرهم

إظهار شعائر اإلسالم يف القتال وعند شن : قال اخلطايب رمحه اهلل تعاىل
المة والطمأنينة اليت يتسع فيها الغارة حيقن به الدم، وليس كذلك حال الس

 . انتهى. معرفة األمور على حقائقها واستيفاء الشروط الالزمة فيها

مل يكن خيص  وظاهر حديث أنس، وحديث عصام املزين أن النيب 
باإلغارة املعتدين من الكفار، والواقفني منهم يف طريق الدعاة إىل اإلسالم دون 

رة على من بلغتهم الدعوة اإلسالمية فلم غريهم، بل كان يغري ويأمر باإلغا
يقبلوها، سواء كانوا معتدين أو غري معتدين، وسواء كانوا من الواقفني يف طريق 

 . اإلسالم أو مل يكونوا منهم، واهلل أعلم إىلالدعاة 
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 فصل 

 يف خالفة أيب بكر الصديق  -رضي اهلل عنهم-وقد أمجع الصحابة 
سائر أحياء العرب، فساروا إليهم يف ديارهم،  وأرضاه على قتال املرتدين، من

وأرضاه إىل قتال  وبدأوهم بالقتال حىت فرغوا منهم، مث ساروا بأمر الصديق 
اإلسالم، وقاتلوهم عليه، واستمر األمر كذلك يف  إىلفارس والروم، فدعوهم 
حىت دوخوا كثريًا من أمم  -رضي اهلل عنهما وأرضامها-خالفة عمر وعثمان 

والضالل يف مشارق األرض ومغارهبا، وأثخنوهم قتاًل وأسرًا، وسبوا من الكفر 
ذراريهم وغنموا من أمواهلم ما ال حيصيه إال اهلل تعاىل، وضربوا اجلزية على من 

ُقْل لِْلُمَخَلِفيَن ِمَن : صاحلهم من تلك األمم، وظهر بذلك مصداق قوله تعاىل
، مث  ُأوِلي بَْأٍس َشِديٍد تُ َقاتُِلونَ ُهْم َأْو ُيْسِلُمونَ اأْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإَلى قَ ْوٍم 

كان األمر كذلك يف دولة بين أمية وصدر من دولة بين العباس، فكثرت 
 إىلالفتوحات، واتسعت املمالك اإلسالمية، حىت بلغت من ناحية املشرق 

 البحر احمليط، وظهر بذلك مصداق إىلأطرف الصني، وبلغت من ناحية املغرب 
إن اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقها »: يف حديث ثوبان  قوله 

رواه مسلم، وأهل السنن  «ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها
 . هذا حديث حسن صحيح: إال النسائي، وقال الرتمذي

 . حنوه عن النيب  ويف املسند، من حديث شداد بن أوس 

ضي اهلل عنهم، وال التابعني وتابعيهم وال يعرف عن أحد من الصحابة ر 
 يف شيء من  بإحسان إىل يومنا هذا أنه طعن على أصحاب رسول اهلل 
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غزواهتم، وبدئهم الكفار بالقتال على اإلسالم، واختاذهم القوة لذلك، 
 . واستحالهلم لدماء أعداء اهلل وأمواهلم

طعن  وكذلك ال يعرف عن أحد من التابعني وتابعيهم بإحسان، أنه
على بين أمية وبين العباس يف شيء من هذه األمور الشرعية، حىت جاء 
صاحب املقال وأشباهه من املعجبني بآراء أعداء اهلل تعاىل وقوانينهم الدولية، 
فأصدروا املقاالت اليت ظاهرها الطعن على اجلميع، تقليًدا منهم ألعداء اهلل 

فيما   ظاهرها الطعن على النيب  تعاىل، وتقربًا إليهم مبا يوافق أهواءهم، بل
كان يفعله مع املشركني وأهل الكتاب، فقد كان صلوات اهلل وسالمه عليه 

، ويهامجهم إذا مل يقبلوا دعوته، ويغري عليهم يف حال اإلسالميقاتلهم على 
يستحل  غرهتم، وكل ذلك على زعم صاحب املقال ال جيوز له، وكان 

 . صاحب املقال ال جيوز له دماءهم وأمواهلم، وذلك على زعم

يعد ألعداء اهلل تعاىل ما استطاع من القوة، وجياهد هبا من أىب  وكان 
 . منهم قبول الدعوة، وذلك على زعم صاحب املقال ال جيوز له

سواء كانوا من املعتدين أو غري  اإلسالميقاتل املعرضني عن  وكان 
 . ملعتدين ال جيوز لهاملعتدين، وعلى زعم صاحب املقال أن قتال غري ا

جريرة التقليد ألعداء اهلل تعاىل، واالغرتار  إىلفانظروا أيها املسلمون 
بآرائهم الفاسدة وقوانينهم الباطلة، كيف أوقعا هذا املسكني يف هذه األوحال 
 اليت تناقض دين اإلسالم، وتقتضي املروق منه بالكلية، وقد قال

ْنِس َواْلِجِن يُوِحي وََكَذِلَك َجَعْلَنا : اهلل تعاىل  ِلُكِل نَِبٍي َعُدًوا َشَياِطيَن اإْلِ
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بَ ْعُضُهْم ِإَلى بَ ْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرور ا َوَلْو َشاَء رَُبَك َما فَ َعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما 
لِيَ ْرَضْوُه َولِيَ ْقَترُِفوا َولَِتْصَغى ِإلَْيِه َأْفِئَدُة اَلِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلَِخَرِة وَ * يَ ْفتَ ُروَن 

 [.  11: األنعام] َما ُهْم ُمْقَترُِفونَ 

فاحلذر احلذر أيها املسلمون من االغرتار بزخارف أعداء اهلل تعاىل 
َوَوُدوا َلْو : وأباطيلهم، فإهنم ال يألون املسلمني خبااًل وإضالاًل، قال اهلل تعاىل

املقال مل يكتف مبا ظاهره الطعن على  ، مث إن صاحب[ : املمتحنة] َتْكُفُرونَ 
وعلى أصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني، وعلى من بعدهم من  رسول اهلل 

املسلمني الذين جاهدوا الكفار على اإلسالم، وبدأوهم بالقتال، واستحلوا 
دماءهم وأمواهلم ملا أعرضوا عن قبول الدعوة، بل جتاوز ذلك إىل ما يفهم منه 

 قتال الذين مل يعتدوا عليهم ومل يقفوا يف طريق الدعاة وإن كانوا تسفيه آرائهم يف
ممن بلغتهم الدعوة اإلسالمية فلم يقبلوها، ومل يبذلوا اجلزية، وهذا من صاحب 
املقال أقبح وأبشع وأفظع مما قبله، وعنده وعند أشباهه أن الرأي املعقول املقبول 

ن مساملة أعداء اهلل ومتاركتهم ما هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدويل، م
، ومفهوم هذه اإلسالم إىلمل يعتدوا على املسلمني أو يقفوا يف طريق الدعاة 

 . العبارة ال خيفى على طال علم، فاهلل املستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل

واهلل ألقاتلن من فرق بني : وأرضاه وقد تقدم قول أيب بكر الصديق 
الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين عناًقا كانوا يؤدوهنا إىل الصالة والزكاة؛ فإن 

 لقاتلتهم على منعها؛ فعلل قتاله للمرتدين  رسول اهلل 
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وأرضاه  مبنعهم للزكاة اليت هي من آكد حقوق اإلسالم، وقد وافقه عمر 
فواهلل ما هو إال : على ذلك، وقال عمر  -رضي اهلل عنهم-ومجيع الصحابة 

قد شرح اهلل صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق، وقال أبو هريرة  أن رأيت أن
 : قاتلنا معه فرأينا ذلك رشًدا، ولو كانت العلة ما يقوله صاحب املقال

نقاتلهم على اعتدائهم علينا : أن يقول وأشباهه لكان ينبغي أليب بكر 
 .  اإلسالم إىلووقوفهم يف طريق الدعاة 

: -رضي اهلل عنهما-ليزيد بن أيب سفيان  كر وتقدم أيًضا قول أيب ب
ستجد قوًما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه 

رواه مالك يف املوطأ، وهؤالء هم الشمامسة من النصارى، والعلة يف . بالسيف
قتلهم هي خمالفتهم لإلسالم وهديه الذي هو خري اهلدي، ولو كان األمر كما 

 . وأرضاه بذلك قال وأشباهه لعلل الصديق يقوله صاحب امل

وتقدم أيضا ما رواه البخاري يف صحيحه، عن جبري بن حية الثقفي 
فذكر -الناس يف أفناء األمصار، يقاتلون املشركني  بعث عمر : قال

أمرنا »: قال لرتمجان جيش كسرى وفيه أن املغرية بن شعبة  -احلديث
تعبدوا اهلل وحده، أو تؤدوا اجلزية،  أن نقاتلكم حىت نبينا رسول اهلل 
اجلنة يف نعيم مل  إىلعن رسالة ربنا أنه من ق تل منا صار  وأخربنا نبينا 

، ففي هذا احلديث بيان العلة «ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم
الناس؛ وهي ما اجليوش إىل األمصار يقاتلون  اليت ألجلها بعث عمر 
تعاىل واختاذ اآلهلة من دونه، ولو كان األمر كما  هم عليه من الشرك باهلل

 يقاتلون من اعتدى على : يقوله صاحب املقال لقال جبري
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أمرنا أن نقاتلكم حىت تنتهوا عن اعتدائكم على : املسلمني، ولقال املغرية
 أن قتاهلم للمشركني بعد وفاة رسول اهلل  املسلمني، وقد صرح املغرية 

 . هلم بذلك  صادر عن أمر رسول اهلل

ملا حاصروا قصرًا من قصور  وتقدم أيًضا ما فعله سلمان الفارسي 
فارس؛ فإنه دعاهم إىل اإلسالم، مث إىل بذل اجلزية، فلما مل يقبلوا قاتلهم مبن 
معه حىت فتحوا القصر، ولو كان األمر كما يقول صاحب املقال لقال هلم 

وان علينا، وأن تكفوا عن وضع املساملة، وترك العد إىلندعوكم : سلمان 
 . العراقيل يف طريق الدعاة

وروى مالك يف املوطأ بالًغا أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل كتب 
: كان إذا بعث سرية يقول هلم  إنه بلغنا أن رسول اهلل : إىل عامل من عماله

وال تغدروا، اغزوا باسم اهلل في سبيل اهلل، تقاتلون من كفر باهلل، ال تغلوا، »
شاء اهلل،  ن، فقل ذلك جليوشك وسراياك إ«وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدا

 . والسالم عليك

فهذا عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل أحد اخللفاء الراشدين واألئمة 
من   املهديني أمر جيوشه بقتال املشركني، وعلل قتاهلم مبا علل به رسول اهلل 

 .  يعلل مبا علل به صاحب املقال وأشباهه من املتحذلقنيكفرهم باهلل تعاىل، ومل

أجل واملقصود هاهنا أن قتال املشركني، واستباحة دمائهم وأمواهلم من 
  شركهم باهلل تعاىل أمر جممع عليه، وصادر عن أمر اهلل تعاىل وأمر رسوله 
 ،كما ال خيفى على من له أدىن علم وفهم عن اهلل تعاىل ورسوله 
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وأصحابه رضوان اهلل عليهم أمجعني يف جهاد  بسرية رسول اهلل  ومعرفة
املشركني وأهل الكتاب، وال ينكر ذلك إال جاهل أو مكابر معاند للحق، 
يتعامى عنه ملا عنده من امليل إىل احلرية اإلفردجية والتعظيم ألعداء اهلل تعاىل 

م التوفيق بينها وبني واإلعجاب بآرائهم وقوانينهم الدولية، فلذلك يروم كثري منه
 . األحكام الشرعية، وما أكثر هذا الضرب الرديء يف زماننا ال كثرهم اهلل

مبغازي املسلمني من  وقد وردت أحاديث كثرية أخرب فيها رسول اهلل 
بعده وفتوحاهتم، وهي من األدلة على مشروعية ابتداء املشركني وأهل الكتاب 

منهم اعتداء على املسلمني وال وقوف يف  بالقتال على اإلسالم، وإن مل يتقدم
 . طريق الدعاة

أنه مسع  ما رواه أبو داود يف سننه، عن أيب أيوب : فمن ذلك
 «ستفتح عليكم األمصار، وستكون جنود مجندة»: يقول رسول اهلل 
 . احلديث

 ما رواه اإلمام أمحد، ومسلم، والرتمذي، عن عقبة بن عامر : ومنها
ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اهلل، فال »: يقول هلل مسعت رسول ا: قال

 . هذا لفظ أمحد ومسلم «يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه

أال إن اهلل سيفتح لكم األرض وستكفون المؤنة، فال »: ولفظ الرتمذي
 . «يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه

 ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والرتمذي يف جامعة، واحلاكم : ومنها
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: يقول مسعت رسول اهلل : قال يف مستدركه، عن عبد اهلل بن مسعود 
إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهلل »

هذا : وذكر متام احلديث، قال الرتمذي «وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر
صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه : حديث حسن صحيح، وقال احلاكم

 . ذهيب يف تلخيصهال

قال : قال ما رواه مسلم، وأهل السنن إال النسائي، عن ثوبان : ومنها
إن اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي »: رسول اهلل 

 «األحمر واألبيض: سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين
 . هذا حديث حسن صحيح: قال الرتمذي. احلديث

 . حنوه ملسند، من حديث شداد بن أوس، عن النيب ويف ا

املراد بالكنزين الذهب والفضة، واملراد كنز  : قال العلماء: قال النووي
 . كسرى وقيصر ملكي العراق والشام

قال رسول اهلل : قال ما يف الصحيحني وغريمها، عن أيب هريرة : ومنها
 :« فال قيصر بعده، إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر

 . «والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اهلل

 . مثله ، عن النيب وفيهما أيًضا، عن جابر بن مسرة 

لتفتحن عصابة من »: يقول مسعت رسول اهلل : قال وملسلم عنه 
 . «المسلمين، أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في األبيض

 يف تارخيه، واحلاكم يف مستدركه، عن  وروى اإلمام أمحد، والبخاري



 

 4 3 

لتفتحن لكم الشام، »: قال أن رسول اهلل  عبد اهلل بن حوالة األزدي 
صحيح اإلسناد ومل : قال احلاكم. احلديث «...ثم لتقسمن كنوز فارس والروم

 . خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

لروم يف ديارهم، ومن املعلوم أن املسلمني هم الذين ساروا إىل الفرس وا
وإىل غريهم من أمم الكفر والضالل يف مشارق األرض ومغارهبا، فدعوهم إىل 
اإلسالم، وقاتلوا من أىب منهم الدخول فيه أو بذل اجلزية، وسبوا ذراريهم، 

، وال وغنموا أمواهلم وأنفقوها يف سبيل اهلل كما أخربهم بذلك رسول اهلل 
ر عليها املسلمون أهنم ساروا قبل ذلك يعرف عن أحد من تلك األمم اليت ظه

إىل البالد العربية يريدون قتال املسلمني والتضييق عليهم ومنعهم من بعث 
الدعاة إىل اإلسالم، حىت يكون قتال املسلمني إياهم دفاعا كما زعمه صاحب 
املقال، وإمنا األمر كان بالعكس؛ فاملسلمون هم الذي ساروا إىل أعداء اهلل 

ارهم، وقاتلوهم على اإلسالم، وضيقوا عليهم املسالك، فقاتلهم تعاىل يف دي
املشركون دفاًعا عن أنفسهم وأمواهلم، فما نفعهم ذلك شيًئا، وكانت العاقبة 
بالنصر والتمكني ألولياء اهلل وحزبه، كما وعدهم بذلك نبيهم الصادق األمني 

 . صلوات اهلل وسالمه عليه دائًما إىل يوم الدين

رواه اإلمام أمحد، ومسلم، وابن ماجة، والبخاري يف تارخيه، ما : ومنها
تقاتلون »: قال رسول اهلل : قال عن نافع بن عتبة بن أيب وقاص 

جزيرة العرب فيفتحها اهلل لكم، ثم تقاتلون فارس فيفتحها اهلل لكم، ثم 
 . «تقاتلون الروم فيفتحها اهلل لكم، ثم تقاتلون الدجال فيفتحه اهلل لكم
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د رواه ابن جرير، وابن عبد الرب من طريقه، واحلاكم يف مستدركه، من وق
: يقول مسعت رسول اهلل : قال حديث هاشم بن عتبة بن أيب وقاص 

يظهر المسلمون على جزيرة العرب، ويظهر المسلمون على فارس، »
 . «ويظهر المسلمون على الروم، ويظهر المسلمون على األعور الدجال

 «اتلون جزيرة العرب، ثم تقاتلون فارس، ثم تقاتلون الرومتق»: ويف قوله
إشارة إىل أن املسلمني هم الذين يبدءون هذه األمم بالقتال على اإلسالم، وقد 
وقع األمر طبق ما يف هذا احلديث، وسيقع ما أخرب به من قتال الدجال 

ُهَو ِإاَل َوْحٌي  ِإنْ * َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى : والظهور عليه، قال اهلل تعاىل
 . يُوَحى

 -رجل من احملررين-ما رواه النسائي يف سننه، عن أيب سكينة : ومنها
حبفر اخلندق عرضت  ملا أمر النيب : قال عن رجل من أصحاب النيب 

إياها  فذكر احلديث يف ضرب النيب -هلم صخرة حالت بينهم وبني احلفر 
يا رسول اهلل، رأيتك حني : قال سلمان  -ثال  مرات حىت ذهبت وفيه

، ما تضرب ضربة إال كانت معها برقة؟ قال له رسول  يا »: اهلل ضربت 
: رسول اهلل، قال إي والذي بعثك باحلق يا: فقال «!سلمان رأيت ذلك؟

فإني حين ضربت الضربة األولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها »
يا رسول : ره من أصحابه، قال له من حض«ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني

اهلل، أدع اهلل أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم، وخيرب بأيدينا بالدهم، فدعا 
 ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي»بذلك،  رسول اهلل 
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يا رسول اهلل، ادع اهلل أن : ، قالوا«مدائن قيصر وما حولها، حتى رأيتها بعيني 
 رب بأيدينا بالدهم، فدعا رسول اهلل يفتحها علينا، ويغنمنا ذراريهم، وخي

ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من »بذلك، 
دعوا الحبشة ما »: عند ذلك ، قال رسول اهلل «القرى حتى رأيتها بعيني

 . «ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم

إىل  «...بشةدعوا الح»: وقد روى أبو داود يف سننه طرفا منه وهو قوله
 .آخره

-ما رواه أبو داود وابن ماجة يف سننيهما، عن عبد اهلل بن عمرو : ومنها
إنها ستفتح لكم أرض العجم »: أن رسول اهلل قال -رضي اهلل عنهما

 . احلديث «...وستجدون فيها بيوت ا يقال لها الحمامات

أهنا  -رضي اهلل عنها-ما رواه البخاري يف صحيحه، عن أم حرام : ومنها
 «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا»: يقول مسعت رسول اهلل 

مث قال النيب  «أنت فيهم»: يا رسول اهلل، أنا فيهم؟ قال: قلت: قالت أم حرام
 :«أنا فيهم : فقلت «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم

 . «ال»: يا رسول اهلل؟ قال

قال رسول اهلل : قال ه، عن أيب ذر ما رواه مسلم يف صحيح: ومنها
 :« إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خير ا، فإن

 . «لهم ذمة ورحم ا

 «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط»: ويف رواية
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 . والباقي بنحوه

 ما رواه اإلمام أمحد، والنسائي، واحلاكم يف مستدركه، عن أيب: ومنها
غزوة اهلند، فإن أدركتها أنفق نفسي ومايل،  وعدنا رسول اهلل : قال هريرة 

 . فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن أرجع فأنا أبو هريرة احملرر

: حدثين خليلي الصادق املصدوق رسول اهلل : ويف رواية ألمحد قال
: بنحوه وزاد وذكر بقيته« ...السند واهلند إىلإنه يكون يف هذه األمة بعث »
 . وهذه الزيادة تبني معىن قوله احملرر« قد أعتقين من النار»

 أمحد، والنسائي، والطرباين وغريهم، عن ثوبان ما رواه اإلمام : ومنها
عصابتان من أمتي أحرزهما اهلل من النار، عصابة »: قال أن رسول اهلل 

 . «ة والسالمتغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما الصال

ما رواه اإلمام أمحد، وأبو داود، وابن جرير، وأبو بكر اآلجري، من : ومنها
عليهما -أخرب عن عيسى ابن مرمي  أن رسول اهلل  حديث أيب هريرة 
، ويهلك اهلل يف زمانه امللل كلها اإلسالمأنه يقاتل الناس على  -الصالة والسالم

 . إال اإلسالم

أن مشروعية ابتداء املشركني بالقتال ال تزال باقية وهذا احلديث يدل على 
إذا نزل يف آخر  -عليه الصالة والسالم-ما بقي املسلمون، وعلى أن عيسى 
يبقى يف قتال أصناف املشركني حىت ال  الزمان يسري على منهاج رسول اهلل 

من  ةإال اإلسالم، وعلى أنه يتخذ القوة لقتال أعداء اهلل تعاىل؛ ألن اختاذ القو 
 اللوازم الضرورية للقتال، وعلى أنه ال خيص بالقتال املعتدين من 
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ومتاركتهم الكفار دون غريهم، بل يقاتلهم مجيًعا، وعلى أن مساملة الكفار 
ليست من أمور اإلسالم، وما كان من ذلك يف أول اإلسالم فإنه منسوخ بآية 

نة على مدة معلومة  السيف وغريها من آيات براءة، ويستثىن من ذلك عقد اهلد
 . كما تقدم تقريره قريبا، واهلل أعلم

ما رواه اإلمام أمحد، والنسائي، وابن حبان يف صحيحه، وأبو : ومنها
يا رسول اهلل، مىت : قلت: قال نعيم يف احللية، عن عبد اهلل بن السعدي 

 . «ال تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»: تنقطع اهلجرة؟ قال رسول اهلل 

ما رواه اإلمام أمحد أيضا، والنسائي، والبخاري يف تارخيه، عن : ومنها
: فقال رجل كنت جالًسا عند رسول اهلل : قال سلمة بن نفيل الكندي 

ال جهاد، قد وضعت : يا رسول اهلل، أذال الناس اخليل، ووضعوا السالح، وقالوا
اء القتال، كذبوا، اآلن ج»: بوجهه وقال احلرب أوزارها، فأقبل رسول اهلل 

وال تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ اهلل لهم قلوب أقوام 
. وذكر متام احلديث «ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد اهلل 

 . وهذا لفظ النسائي

أهنم سّيبوها كما تدل على ذلك : معناه «أذال الناس الخيل»: وقوله
 . رواية اإلمام أمحد

 . اإلهانة واالبتذال: اإلذالة: لسعادات ابن األثريوقال أبو ا

 عنهما رضي اهللعن معاوية بن أيب سفيان ما يف صحيح مسلم، : ومنها
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ال تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق »: قال رسول اهلل : قال
 . «يوم القيامة إلىظاهرين على من ناوأهم 

 -رضي اهلل عنهما-د اهلل ما يف صحيحه أيضا، عن جابر بن عب: ومنها
ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على »: يقول مسعت رسول اهلل : قال

 . احلديث «...الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

: قال ، عن النيب ما يف صحيحه أيًضا، عن جابر بن مسرة : ومنها
لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم »

 . «عةالسا

-ما يف سنن أيب داود، ومستدرك احلاكم، عن عمران بن حصني : ومنها
ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون »: قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنهما

 «على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال
هيب يف صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه احلافظ الذ: قال احلاكم
 . تلخيصه

: قال أن رسول اهلل  ما يف سنن أيب داود أيًضا، عن أنس : ومنها
الجهاد ماٍض منذ بعثني اهلل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، ال يبطله »

 . «جور جائر وال عدل عادل

: قال أن رسول اهلل  ما رواه أبو نعيم يف احللية، من حديث جابر : ومنها
 . «يوم القيامة، ال ينقض ذلك جور جائر وال عدل عادل إلىالجهاد ماض »

 إىل غري ذلك من األحاديث الدالة على أن قتال الكفار على اإلسالم
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 . قرب قيام الساعة إىلمشروع 

وفيها الرد على صاحب املقال وأشباهه، من املثبطني الذين ي رّغبون 
، موافقة ملا تقتضيه احلرية املسلمني يف مساملة أعداء اهلل تعاىل ومتاركتهم أبًدا

اإلفردجية، اليت قد فشت يف أكثر األقطار اإلسالمية، وعظم شرها وضررها على 
 . الشريعة احملمدية، فاهلل املستعان

ال جييز مطلقا أن يتخذ  اإلسالمإن : وأما قول صاحب املقال
املسلمون القوة من سبل الدعوة إىل دينهم، فهو كذب منه على اإلسالم، 

َوَأِعُدوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ َوٍة َوِمْن رِبَاِط : ه قول اهلل تعاىليرد
ْعَلُمونَ ُهُم  ْرِهُبوَن ِبِه َعُدَو الَلِه َوَعُدوَُكْم َوَآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل تَ  اْلَخْيِل تُ 

ْعَلُمُهمْ  اآليات  ، ويرده أيًضا آية السيف وغريها من[44: األنفال] الَلُه يَ 
اليت أمر اهلل فيها بقتال املشركني وأهل الكتاب، فإن كل آية منها تقتضي 
األمر باختاذ القوة للقتال؛ ألن القتال ال ي ست ط اع بدون القوة، فاألمر هبا 
ضمًنا، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، كما هو مقرر عند 

 . األصوليني، واهلل أعلم

مام أمحد، ومسلم، وأهل السنن إال النسائي، عن ويرده أيًضا ما رواه اإل
َوَأِعُدوا »: وهو على املنرب يقول مسعت رسول اهلل : قال عقبة بن عامر 

، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن َلُهْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ َوةٍ 
 . «القوة الرمي 

أن رسول اهلل  عمر رضي اهلل عنهماما تقدم قريبا من حديث ابن  أيضاويرده 
 بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد اهلل وحده ال شريك»: قال 
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 . احلديث رواه اإلمام أمحد وغريه «...عل رزقي تحت ظل رمحيله، وجُ  

 ما رواه ابن ماجة يف سننه، واألثرم واللفظ له، عن علّي  ويرده أيضاً 
لى قوس له عربية إذ رأى رجاًل معه قوس يتوكأ ع بينما رسول اهلل : قال

ألقها فهي ملعونة، ولكن عليكم بالقسي العربية، وبرماح »: فارسية فقال
 . «القنا، فبها يؤيد اهلل الدين، وبها يمكن لكم في األرض

وروى الطرباين، من حديث عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة، عن أبيه عن 
 . حنوه جده، عن النيب 

ا يف الصحيحني، واملسند، والسنن إال ابن ماجة، عن أمري م أيضاويرده 
كانت أموال بين النضري مما أفاء اهلل : وأرضاه قال املؤمنني عمر بن اخلطاب 

مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب، فكانت لرسول اهلل  على رسوله 
 ح خاصة، ينفق على أهله منها نفقة سنته، مث جيعل ما بقي يف السال

 . والكراع عدة يف سبيل اهلل

اختلفوا : ما رواه النسائي يف سننه، عن احلسن بن مسلم قال أيضاويرده 
؛ سهم الرسول، وسهم ذي القرىب، يف هذين السهمني بعد وفاة رسول اهلل 

سهم ذي القرىب : للخليفة من بعده، وقال قائل سهم الرسول : فقال قائل
سهم ذي القرىب لقرابة اخلليفة، فاجتمع رأيهم : ، وقال قائللقرابة الرسول 

على أن جعلوا هذين السهمني يف اخليل والعدة يف سبيل اهلل، فكانا يف ذلك يف 
 . خالفة أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما

 ويرده أيًضا ما رواه البخاري يف التفسري من صحيحه، عن أيب هريرة 
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َر أَُمٍة ُأْخرِ : موقوفًا خري الناس للناس، تأتون هبم : قال  َجْت لِلَناسِ ُكْنُتْم َخي ْ
 .يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم

: قال ، عن النيب ورواه يف اجلهاد من وجه آخر، عن أيب هريرة 
 . «عجب اهلل من قوم يدخلون الجنة في السالسل»

 هريرة وهكذا رواه اإلمام أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه، عن أيب
 عن النيب ، الجنة في  إلىعجب ربنا من قوم يقادون »: أنه قال

 . «السالسل

والقصد يف هذا اخلرب السيب الذين : ورواه ابن حبان يف صحيحه مث قال
يسبيهم املسلمون من دار الشرك م كت فني يف السالسل يقادون هبا إىل دور 

 . انتهى. اإلسالم حىت يسلموا فيدخلوا اجلنة

سروا معناه أهنم أ  : ابن اجلوزي أحسن تقرير فقال قرر هذا املعىن أيضاً  وقد
يدوا، فلما عرفوا صحة اإلسالم دخلوا طوًعا فدخلوا اجلنة، فكان اإلكراه على وق  

األسر والتقييد هو السبب األول، وكأنه أطلق على اإلكراه التسلسل، وملا كان هو 
 . انتهى. لسببالسبب يف دخول اجلنة أقام املسبب مقام ا

ما : فقلنا ضحك رسول اهلل : قال ويف املسند، عن أيب أمامة 
عجبت من قوم يُقادون في السالسل إلى »: يضحكك يا رسول اهلل؟ قال

 .«الجنة

كنت مع النيب : قال ويف املسند أيًضا، عن سهل بن سهل الساعدي 
 باخلندق فأخذ الك ْرزين فحفر به، فصادف حجرًا فضحك، قيل: 
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ضحكت من ناس يؤتى بهم من قبل »: ما يضحكك يا رسول اهلل؟ قال
 . «الجنة إلىالمشرق في النكول يساقون 

، واخللفاء الراشدون من بعده، وأمراء املسلمني وقد كان رسول اهلل 
من بعدهم يعدون ما استطاعوا من القوة لقتال أعداء اهلل، وإرهاب القريب 

َوَأِعُدوا َلُهْم َما : ملا أمرهم اهلل به يف قوله تعاىلوالبعيد منهم بذلك؛ امتثااًل 
اإلسالم،  إىلاآلية، وكانوا جيعلون القوة ردءا للدعوة  اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ َوةٍ 

فكل قوم بلغتهم الدعوة اإلسالمية فلم يقبلوها ومل يبذلوا اجلزية إن كانوا ممن 
 إىلم من القوة حىت يضطروهم تؤخذ منهم اجلزية فإهنم يهامجوهنم مبا أعدوا هل

اهلرب، وهذا معلوم من سريهتم مع أعداء اهلل تعاىل، وال  أوالقتل أو األسر 
مكابر معاند، وقد جعل اهلل هلم يف اختاذ القوة خريًا كثريا  أوينكره إال جاهل 

ونصرهم وظفرهم، وفتح هلم مشارق األرض ومغارهبا، ومكن هلم يف األرض، 
الكثرية من أعداء اإلسالم، ومنحهم أكتافهم، وملكهم  وأظهرهم على األمم

رقاهبم، يقتلون فريًقا منهم ويأسرون فريًقا آخر، حىت اتسعت رقعة اإلسالم 
 . ودخل فيه من تلك األمم ما ال حيصيه إال اهلل تعاىل

وكثري منهم إمنا دخلوا يف اإلسالم بسبب القوة اليت غلبتهم على أنفسهم، 
أيدي املسلمني، فصار ذلك سببا ملعرفتهم اإلسالم،  وأوقعتهم أسارى يف

: ورغبتهم الدخول فيه باختيار منهم، وظهر بذلك مصداق قول النيب 
 . «عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السالسل»

 وليس العجب من صاحب املقال يف تعاميه عن هذه األمور اجللية، 
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رضي اهلل -ة وإمجاع الصحابة ومعارضته لنصوص القرآن واألحاديث الصحيح
والتابعني هلم بإحسان، ومكابرته يف إنكار ما هو معلوم بالضرورة، وإمنا  -عنهم

العجب من الذين يثقون به وبأشباهه، ويأمتنوهنم على التعليم وغريه، فاهلل 
 . املستعان
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 فصل 

وقد زعم صاحب املقال أن شيخ اإلسالم أبا العباس ابن تيمية قدس اهلل 
ه يوافقه على الرأي الذي شذ به هو وأشباهه عن مجاعة املسلمني؛ قال يف روح

وهذا الرأي األخري أعين القائل بأن احلرب للدفاع عن الدعوة ضد : آخر مقاله
املعتدين عليها هو الرأي املعقول املقبول، فليس مما يشرف الدعوة اإلسالمية أو 

إرغام الناس على قبوهلا، وهو أية دعوة أخرى أن تتخذ القوة وسيلة لنشرها، و 
الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدويل يف األساس الذي تبين الدول 
عليه عالقاهتا بعضها ببعض، وهو الرأي الذي يرى ابن تيمية فيه أنه هو الذي 

 . هذا كالم صاحب املقال. يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار

-وعلى أصحابه  االعرتاض على النيب ويفهم من فحواه أنه حيوم حول 
يف اختاذهم القوة جلهاد الكفار على اإلسالم، وال  -رضوان اهلل عليهم أمجعني

إىل آخر العبارة، فإنه يكاد أن يكون ... فليس مما يشرف الدعوة: سيما يف قوله
صرحًيا يف االعرتاض؛ وهلذا سوى بني اختاذهم القوة إلعالء كلمة اهلل تعاىل وبني 

ختاذ غريهم القوة إلعالء باطلهم وكلمتهم؛ فالكل يف ظاهر كالمه على حد ا
سواء، وهذا ينبئ عن خبث طوية وعقيدة سيئة، وقد تقدم له غري ذلك مما 

 . نبهت عليه يف أول الفصل

أيب العباس ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل  اإلسالموأما ما نسبه إىل شيخ 
 الشيخ، وليس صاحب املقال هو الذيفالظاهر واهلل أعلم أنه مكذوب على 
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الشيخ يظهر ملن تأملها من ذوي  إىلكذب عليه؛ ولكنه اغرت برسالة منسوبة 
العلم والفهم أهنا ليست من تصانيفه ملناقضتها ملا قرره يف كثري من كتبه، وقد 
حدثنا بعض املشايخ أن شيخه العالمة احملقق سليمان بن سحمان قدس اهلل 

ك الرسالة فرد عليها رًدا جيًدا، أكثره من كالم شيخ اإلسالم روحه وقف على تل
وتقريراته، ونكتفي يف رد ما ذكره صاحب املقام هنا بكالم للشيخ قدس اهلل 

 : روحه يف أجوبة له ثالثة

 : قال في إحداها

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة فإنه 
سلمني؛ وإن تكلمت بالشهادتني، فإذا أقروا جيب قتاهلا باتفاق أئمة امل

بالشهادتني وامتنعوا عن الصلوات اخلمس وجب قتاهلم حىت يصلوا، وإن 
امتنعوا عن الزكاة وجب قتاهلم حىت يؤدوا الزكاة، وكذلك إن امتنعوا عن صيام 
شهر رمضان أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن احلكم يف الدماء 

راض واألبضاع وحنوها حبكم الكتاب والسنة، وكذلك إن واألموال واألع
امتنعوا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار إىل أن يسلموا 
أو يؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، وكذلك إن أظهروا البدع املخالفة 
للكتاب والسنة واتباع سلف األمة وأئمتها؛ مثل أن يظهروا اإلحلاد يف أمساء 

هلل وآياته، أو التكذيب بأمساء اهلل وصفاته، أو التكذيب بقدره وقضائه، أو ا
التكذيب مبا كان عليه مجاعة املسلمني على عهد اخللفاء الراشدين، أو 
الطعن يف السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، 
 أو مقاتلة املسلمني حىت يدخلوا يف طاعتهم اليت 
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: جب اخلروج عن شريعة اإلسالم وأمثال هذه األمور، قال اهلل تعاىلتو 
 َِنٌة َوَيُكوَن الِديُن ُكُلُه لَِله ، فإذا  [44: األنفال] َوقَاتُِلوُهْم َحَتى اَل َتُكوَن ِفت ْ

 . كان بعض الدين هلل وبعضه لغري اهلل وجب القتال حىت يكون الدين هلل

 : وقال في الجواب الثاني

علماء املسلمني على أن الطائفة املمتنعة إذا امتنعت عن بعض  اتفق
واجبات اإلسالم الظاهرة املتواترة فإنه جيب قتاهلا؛ فإذا تكلموا بالشهادتني 
وامتنعوا عن الصالة أو الزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق، أو 

خلمر أو نكاح ا أوعن احلكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن  رمي الفواحش 
ذوات احملارم، أو عن استحالل النفوس واألموال بغري حق، أو الربا أو امليسر أو 
اجلهاد للكفار، أو عن ضرهبم اجلزية على أهل الكتاب وحنو ذلك من شرائع 

 . اإلسالم؛ فإهنم يقاتلون عليها حىت يكون الدين كله هلل

 : وقال في الجواب الثالث

الصيام،  أوت عن بعض الصلوات املفروضات، أميا طائفة ممتنعة امتنع
 أوامليسر  أوالزنا  أواخلمر  أوأو احلج، أو عن التزام  رمي الدماء أو األموال 

ضرب اجلزية على أهل  أونكاح ذوات احملارم، أو عن التزام جهاد الكفار، 
الكتاب، أو غري ذلك من واجبات الدين أو حمرماته اليت ال عذر ألحد يف 

أو تركها، اليت يكفر اجلاحد لوجوهبا، فإن الطائفة املمتنعة تقاتل جحودها 
 . انتهى. عليها وإن كانت مقرة هبا، وهذا مما ال أعلم فيه خالًفا بني العلماء
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توافق كالم الشيخ قدس اهلل روحه يف هذه األجوبة الثالثة،  إىلفانظر 
أن يسلموا  إىل تصرحيه بوجوب جهاد الكفار إىلوتصديق بعضه بعًضا، وانظر 

أو يؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، فإنه صريح يف وجوب قتال الطلب دفًعا 
ملفسدة الكفر، وصريح أيًضا يف رد ما ذكره صاحب املقال عنه أنه ال يرى 

 . احلرب إال للدفاع عن الدعوة ضد املعتدين عليها

شريعة  وتأمل ما ذكره من االتفاق على وجوب قتال الطائفة املمتنعة عن
من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة، ومنها جهاد الكفار على اإلسالم وضرب 

 . اجلزية على أهل الكتاب

فإذا كان بعض الدين هلل، وبعضه لغري اهلل، وجب القتال : وتأمل أيضا قوله
 . حىت يكون الدين كله هلل

وتأمل أيًضا ما صرح به من تكفري اجلاحد لوجوب شريعة من شرائع 
إلسالم الظاهرة املتواترة، ومنها جهاد الكفار على اإلسالم، وضرب اجلزية على ا

أهل الكتاب، فكل مجلة من هذه اجلمل ترد ما نسب إليه من القول بأنه ال 
 . يرى احلرب إال للدفاع عن الدعوة ضد املعتدين عليها

وكالم الشيخ قد اهلل روحه يف وجوب جهاد الكفار على اإلسالم كثري يف 
 . مواضع من كتبه، وفيما ذكرنا ههنا كفاية إن شاء اهلل تعاىل

إن الطائفة املمتنعة إذا أظهرت التكذيب : وتأمل قوله يف اجلواب األول
مبا كان عليه مجاعة املسلمني على عهد اخللفاء الراشدين فإهنا تقاتل على 
 ذلك، وكذلك إذا أظهرت الطعن يف السابقني األولني من
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 . األنصار والذين اتبعوهم بإحساناملهاجرين و 

مث تأمل سرية املسلمني مع الكفار على عهد اخللفاء الراشدين؛ فإهنم كانوا 
يقاتلوهنم على اإلسالم، ال فرق عندهم بني املعتدين منهم وغري املعتدين، وكانوا 
يبدءوهنم بالقتال إذا مل يقبلوا الدعوة اإلسالمية، أو يبذلوا اجلزية إن كانوا من 
أهل الكتاب وحنوهم، وكانوا يتخذون القوة لقتال أعداء اهلل، وكانوا يستحلون 
دماءهم وأمواهلم وسيب ذراريهم، وكانوا ال يساملون أحًدا منهم ويتاركونه إال جبزية 

 . يبذهلا هلم، أو يف هدنة ملصلحة املسلمني

 وكل هذه األمور املعروفة عنهم ينكر صاحب املقال جوازها، والظاهر من
كالمه أنه يكذب هبا، فكالمه دائر بني التكذيب بسرية املسلمني مع أعداء 
اهلل، وبني الطعن عليهم فيما يفعلونه مما زعم أن اإلسالم ال جييزه، فعلى ما قرره 
شيخ اإلسالم قدس اهلل روحه يف اجلواب األول ينبغي استتابة صاحب املقال؛ 

اعة ممتنعة يرون رأيه وجب قتاهلم حىت وتأديبه مبا يليق جبرمه، وأنه لو كان يف مج
يتوبوا عن رأيهم الفاسد الذي شذوا به عن مجاعة املسلمني وعارضوا به نصوص 
القرآن والسنة، واهلل املسؤول أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويقيم لدينه محاة 
جياهدون املبطلني باحلجة والربهان، وجيالدون املعاندين بالسيف والسنان، إنه 

 . ذلك والقادر عليهويل 
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 فصل

وأما استدالل صحاب املقال على رأيه باآليات األربع املذكورات مع  
كالمه يف أول الفصل الذي قبل هذا الفصل، فهو استدالل غريب ال نعلم 
أن أحًدا من أئمة التفسري سبقه إليه؛ ال من الصحابة، وال من التابعني، وال 

ليس أحد منهم يرى مساملة الكفار من أئمة العلم واهلدى من بعدهم، إذ 
ومتاركتهم بدون جزية يبذلوهنا للمسلمني إن كانوا من أهل اجلزية، أو مهادنة 
يعقدها املسلمون بينهم وبني أعداء اهلل، وإمنا يرى ذلك صاحب املقال 
وأشباهه من املتأثرين باحلرية اإلفردجية والقوانني الدولية، احلائمني حول إبطال 

بيل اهلل بالكلية، فلذلك حيملون اآليات على غري حماملها وما اجلهاد يف س
يراد هبا، ويتأولوهنا على غري تأويلها املأثور عن علماء التفسري من أكابر 
السلف وأئمة اخللف، وليس لصاحب املقال يف اآليات املذكورات ما يتعلق 

 . به

 أما على قول من قال بنسخهن، ونسخ ما أشبههن بآية السيف اليت
يف سورة براءة فظاهر، وقد تقدم ما نقله البغوي عن احلسني بن الفضل يف 
ذلك، وما نقله ابن كثري عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، والضحاك بن 

 . مزاحم

وأما على قول من مل ير النسخ فإحكام هذه اآليات معروفة عند علماء 
 . وأشباهه السنة سلًفا وخلًفا، وليس فيها ما يوافق رأي صاحب املقال

: البقرة] اَل ِإْكَراَه ِفي الِدينِ : وهي قوله تعاىل فأما اآلية األولى
 : فقد ذكر ابن كثري وغريه فيها قولني عن العلماء[ 44 
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أهنا حممولة على أهل الكتاب، ومن دخل يف دينهم قبل النسخ : أحدهما
 . والتبديل، إذا بذلوا اجلزية

نزلت يف أهل الكتاب إذا قبلوا اجلزية،  :قال قتادة وعطاء: قال البغوي
وذلك أن العرب كانت أمة أمية مل يكن هلم كتاب فلم يقبل منهم إال اإلسالم، 

، فأمر بقتال  اَل ِإْكَراَه ِفي الِدينِ فلما أسلموا طوًعا وكرًها أنزل اهلل تعاىل 
مل يكره أن يسلموا أو يقروا باجلزية، فمن أعطى منهم اجلزية  إىلأهل الكتاب 
 . انتهى. على اإلسالم

 . أهنا منسوخة بآية السيف: والقول الثاني
 . وهو قول ابن مسعود : قال البغوي رمحه اهلل تعاىل

َنُكْم : وهي قوله تعاىلوأما آية النساء  ِإاَل اَلِذيَن َيِصُلوَن ِإَلى قَ ْوٍم بَ ي ْ
نَ ُهْم ِميثَاقٌ  ْم فَ َلْم يُ َقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكُم الَسَلَم فَِإِن اْعتَ َزُلوكُ : إىل قوله َوبَ ي ْ

 : ففيها قوالن أيًضا[ 44: النساء] َفَما َجَعَل الَلُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيال  
أن املسلمني إذا عقدوا بينهم وبني قوم من الكفار مهادنة، أو عقدوا : أحدهما

 . م من غريهم كحكمهملقوم من أهل الكتاب ذمة، فإن حكم من يلجأ إليه
 . وهذا قول السدي، وابن زيد، وابن جرير: قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل

رضي -روي عن ابن عباس : أهنا منسوخة؛ قال ابن كثري والقول الثاني
تُ ُلوا : نسخها قوله تعاىل: أنه قال -اهلل عنهما فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاق ْ
 . اآلية[ 4: التوبة] َحْيُث َوَجْدُتُموُهمْ  اْلُمْشرِِكينَ 

 َوِإْن َجَنُحوا لِلَسْلِم فَاْجَنْح َلَها: وهي قوله تعاىل وأما آية األنفال
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 : ففيها أيًضا قوالن[ 41: األنفال]

أهنا دالة على مشروعية املصاحلة واملهادنة مع املشركني إذا كان : أحدهما
 . يف ذلك مصلحة للمسلمني

ر هذا القول احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل، وهو ظاهر اختيار اختا
باب املوادعة : البخاري رمحه اهلل تعاىل، قال يف آخر كتاب اخلمس من صحيحه

 . واملصاحلة مع املشركني باملال وغريه وإمث من مل يف بالعهد

معىن : حجرقال احلافظ ابن  َوِإْن َجَنُحوا لِلَسْلِم فَاْجَنْح َلَها: وقوله
الشرط يف اآلية أن األمر بالصلح مقيد مبا إذا كان األحظ لإلسالم املصاحلة، أما 

 . انتهى. إذا كان اإلسالم ظاهرًا على الكفر ومل تظهر املصلحة يف املصاحلة فال

تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث : أن اآلية منسوخة بقوله تعاىل: والقول الثاني فَاق ْ
، وهو قول ابن عباس رضي اهلل عنهما، وجماهد، وزيد [4: التوبة] َوَجْدُتُموُهمْ 

بن أسلم، وعطاء اخلراساين، وعكرمة، واحلسن، وقتادة، ذكره عنهم احلافظ ابن  
 . كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه، وذكره البغوي عن احلسن وقتادة

َهاُكُم الَلُه َعنِ : وهي قوله تعاىل وأما آية الممتحنة نْ  ِذيَن  اَل يَ  اَل
ُروُهْم  بَ  َقاِتُلوُكْم ِفي الِديِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ  َلْم يُ 

ْيِهْم ِإَن الَلَه ُيِحُب اْلُمْقِسِطينَ  َل ْقِسُطوا ِإ ، فإهنا دالة [8: املمتحنة] َوتُ 
وحنوهم ضعفة املعاهدين؛ كالنساء والصبيان  إىلعلى جواز الرب واإلحسان 

من  ممن ليس من أهل الشوكة والقتال، وال سيما إذا كان الضعفة
 األقارب كما يرشد إىل ذلك سبب نزول اآلية الكرمية،

 . وقد استدل هبا البخاري رمحه اهلل تعاىل على جواز اهلدية للمشركني
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باب صلة الوالد املشرك، حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، : وقال أيًضا
رضي اهلل -خربين أيب، أخربتين أمساء ابنة أيب بكر حدثنا هشام بن عروة، أ

أصلها؟ : ، فسألت النيب أتتين أمي راغبة يف عهد النيب : قالت -عنهما
َهاُكُم الَلُه َعِن اَلِذيَن فأنزل اهلل تعاىل فيها : قال ابن عيينة. «نعم»: قال اَل يَ ن ْ

 . َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الِدينِ 

أخربنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، : مسندهوقال الشافعي يف 
أتتين أمي راغبة يف عهد قريش، فسألت : قالت عن أمه أمساء بنت أيب بكر 

 . «نعم»: أصلها؟ قال: رسول اهلل 

وقد رواه البخاري أيضا، ومسلم، من حديث أيب أسامة، عن هشام، عن 
قدمت علي أمي وهي : تقال -رضي اهلل عنهما-أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر 

يا رسول : فقلت مشركة يف عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول اهلل 
ل أمي؟ قال  . «نعم، ِصلي أمك»: اهلل، قدمت علي أمي وهي راغبة، أ ف أ ص 

ورواه أبو داود يف سننه، من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بنحوه، 
وهذا من قوة فقهه ودقة فهمه  .باب الصدقة على أهل الذمة: وترجم عليه بقوله

رمحه اهلل تعاىل، يعين أنه إذا جاز بر املعاهدين والصدقة عليهم فرب أهل الذمة 
 . والصدقة عليهم جائز كذلك وأوىل

وقد رواه اإلمام أمحد يف مسنده، عن أيب معاوية، عن هشام بن عروة، عن 
 رواية بنحو  -رضي اهلل عنهما-فاطمة بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر 
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 . الصحيحني
وروى اإلمام أمحد أيًضا، وابن جرير، وابن أيب حامت، واحلاكم وغريهم، عن 

قدمت قتيلة على ابنتها أمساء بنت : قال -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن الزبري 
هبدايا ضباب وقرظ ومسن وهي مشركة، فأبت  -رضي اهلل عنهما-أيب بكر 

، فأنزل اهلل ها بيتها، فسألت عائشة النيب أمساء أن تقبل هديتها وتدخل
َهاُكُم الَلُه َعِن اَلِذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الِدينِ : تعاىل إىل آخر اآلية،  اَل يَ ن ْ
 . «فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها»

 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه: قال احلاكم

إهنا قدمت يف املدة اليت كانت بني قريش ورسول اهلل :  حامتوزاد ابن أيب
إن اآلية منسوخة: ، وقد قيل . 

عند املوادعة وترك األمر بالقتال  اإلسالمكان هذا يف أول : قال ابن زيد
 . مث نسخ

تُ ُلوا : نسخ بقوله تعاىل: وقال قتادة فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاق ْ
 [. 4: التوبة] يَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهمْ اْلُمْشرِكِ 

 . ، ومن بينه وبينه عهدإهنا خاصة حبلفاء النيب : وقريب من هذا قول احلسن
فهذه أقوال املفسرين يف اآليات األربع، ليس فيها ما يوافق رأي صاحب 
املقال وأشباهه فيما شذوا به عن املسلمني وأرادوا به التوفيق بني األحكام 

 . ة يف اجلهاد وبني آراء أعداء اهلل وقوانينهمالشرعي
 واملقصود ههنا التحذير من هذا املقال وغريه من مقاالت املتهوكني
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وآرائهم وخترصاهتم؛ فإن كثريًا منها مأخوذ من آراء اإلفرنج، وأمثاهلم من أمم  
 . الكفر والضالل، وما تقتضيه قوانينهم وحريتهم ومدنيتهم

ة صحيحه، والبخاري يف التاريخ الكبري، عن أيب وقد روى مسلم يف مقدم
سيكون في آخر أمتي أناس »: أنه قال ، عن رسول اهلل هريرة 

 . «يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإياهم

يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من »: ويف رواية ملسلم
كم، فإياكم وإياهم، ال يضلونكم وال األحاديث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤ 

يف هذا  وال يبعد أن يكون صاحب املقال ممن أشار إليهم النيب  «يفتنونكم
 . احلديث الصحيح، واهلل أعلم
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 فصل

ونذكر ههنا مسألتني مهمتني من املسائل املتعقلة باجلهاد، ونسأل اهلل 
اع شياطني اإلنس تعاىل أن يوفق املسلمني للعمل هبما، وأن يعيذهم من اتّب

 . واجلن الداعني إىل التهاون هبما

 . اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم: إحداهما

وأحلق مجاعة من العلماء بدار الكفر دار البغاة ودار البدع املضلة كالرفض 
 . واالعتزال

 . وأحلق آخرون بذلك أيًضا دار املعاصي إذا مل يقدر على تغيريها

جيب على كل من كان يف بلد يعمل فيها باملعاصي، : هلل تعاىلقال البغوي رمحه ا
: وقال سعيد بن جبري: وال ميكنه تغيري ذلك أن يهاجر إىل حيث تتهيأ له العبادة، قال

 . إذا عمل يف األرض باملعاصي فاخرجوا منها، فإن أرض اهلل واسعة

 . وقد رواه أبو نعيم يف احللية بإسناده عنه: قلت

قال رسول : قال ومسند اإلمام أمحد، عن أيب هريرة  ويف الصحيحني،
لو أن »: فما تأمرنا؟ قال: قالوا «يهلك الناس هذا الحي من قريش»: اهلل 

 . «الناس اعتزلوهم

يؤخذ من هذا احلديث استحباب (: فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
الفنت اليت ينشأ هجران البلدة اليت يقع فيها إظهار املعصية، فإهنا سبب وقوع 

 . عنها عموم اهلالك
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هتجر األرض اليت يصنع فيها املنكر جهارًا، : قال ابن وهب، عن مالك
 . انتهى. وقد صنع ذلك مجاعة من السلف

: قال د، والكىن للبخاري، عن معاوية او ويف املسند، وسنن أيب د
تنقطع  ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وال»: يقول مسعت رسول اهلل 

 . «التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

ويف املسند أيًضا، وسنن النسائي، وصحيح ابن حبان، واحللية أليب نعيم، 
يا رسول اهلل، مىت تنقطع اهلجرة؟ قال : قلت: قال عن عبد اهلل بن السعدي 

 . «ال تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»: رسول اهلل 

الناس يف (: املغين)ه اهلل تعاىل يف كتاب قال الشيخ أبو حممد املقدسي رمح
 : اهلجرة على ثالثة أضرب

من جتب عليه، وهو من يقدر عليها، وال ميكنه إظهار دينه، وال : أحدها
متكنه إقامة واجبات دينه مع املقام بني الكفار؛ فهذا جتب عليه اهلجرة لقول اهلل 

ُة ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكَنا ِإَن اَلِذيَن تَ َوفَاُهُم اْلَماَلِئكَ : تعاىل
ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض قَاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض الَلِه َواِسَعة  فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها 

، وهذا وعيد شديد [44: النساء] فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهَنُم َوَساَءْت َمِصير ا
وب؛ وألن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، واهلجرة يدل على الوج

 . من ضرورة الواجب وتتمته، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

من ال هجرة عليه، وهو من يعجز عنها إما ملرض، أو إكراه على : الثاني
 اإلقامة، أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا ال هجرة عليه لقول 
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ِإاَل اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الِرَجاِل َوالِنَساِء َواْلوِْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن : عاىلاهلل ت
ُهْم وََكاَن الَلُه َعُفًوا * ِحيَلة  َواَل يَ ْهَتُدوَن َسِبيال   فَُأولَِئَك َعَسى الَلُه َأْن يَ ْعُفَو َعن ْ

 . ري مقدور عليها، وال توصف باستحباب ألهنا غ[48: النساء] َغُفور ا

من تستحب له، وال جتب عليه، وهو من يقدر عليها، لكنه : والثالث
يتمكن من إظهار دينه وإقامته يف دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من 
جهادهم وتكثري املسلمني ومعونتهم، ويتخلص من تكثري الكفار وخمالطتهم، 

. دينه بدون اهلجرة ورؤية املنكر بينهم، وال جتب عليه إلمكان إقامة واجب
 . انتهى

يعين على هذا -وذكر ابن اجلوزي أهنا جتب عليه (: الفروع)قال يف 
 . انتهى. وأطلق ذلك: قال -الضرب األخري

وهذا الذي ذكره ابن اجلوزي جيد قوي، يدل عليه ظاهر القرآن : قلت
 . واألحاديث اآلتية

ستضعفني من الرجال فإن اهلل تعاىل مل يعذر عن اهلجرة إال امل أما القرآن
والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً، ولو كان للقوي 
القادر على إظهار دينه يف دار الكفر عذر لعذره اهلل تعاىل كما عذر 

َواَلِذيَن َآَمُنوا َوَلْم يُ َهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَليَِتِهْم : املستضعفني، وقد قال تعاىل
، فقطع املواالة بني من هاجر ومن مل [ 4: األنفال] ْن َشْيٍء َحَتى يُ َهاِجُروامِ 

يهاجر، فدل على أنه ال عذر إال للمستضعفني الذين نص عليهم يف سورة 
 . النساء

 فاألول ما رواه أبو داود يف سننه، عن مسرة بن جندب : وأما األحاديث
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 أما بعد، قال رسول اهلل : قال :«مع المشرك وسكن معه فإنه من جا
 . «مثله

وروى مسرة بن جندب : ورواه الرتمذي يف جامعه معلًقا بصيغة اجلزم فقال
 عن النيب ، ال تساكنوا المشركين، وال تجامعوهم، فمن »: قال

 . «ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم

، ورواه احلاكم يف مستدركه موصوال من حديث احلسن، عن مسرة 
ال تساكنوا المشركين وال تجامعوهم، فمن ساكنهم »: الق عن النيب 

هذا حديث صحيح على شرط : قال احلاكم «أو جامعهم فليس منا
البخاري ومل خيرجاه، ورمز احلافظ الذهيب يف تلخيصه إىل أنه على شرط 

 . الشيخني

وظاهر هذا احلديث العموم لكل من جامع املشركني وساكنهم اختيارًا منه 
 . رارًا وعجزًالذلك ال اضط

أنا »: قال أن رسول اهلل  عن جرير بن عبد اهلل : الحديث الثاني
: يا رسول اهلل، مل؟ قال: قالوا «بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

 . رواه أبو داود، والرتمذي هبذا اللفظ «ءى ناراهماال ترآ»

أقام مع من »: ورواه الطرباين يف الكبري، والبيهقي يف سننه بلفظ
 . «المشركين فقد برئت منه الذمة

ال »مسعت أمحد رمحه اهلل تعاىل ي سأل عن معىن : قال الفضل بن زياد
 ال تنزل من املشركني يف موضع إذا أوقدت  رأوا فيه : فقال «ءى ناراهماترآ
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 . نارك، وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم، ولكن تباعد عنهم
د ملن جامع املشركني وساكنهم ويف هذين احلديثني وعيد شدي: قلت

اختيارًا، فليحذر املسلمون املقيمون بني الوثنيني، واملرتدين، والنصارى، واجملوس 
وغريهم من أعداء اهلل تعاىل أن يلحقهم هذا الوعيد الشديد، وكذلك ليحذروا 

 . أن يلحقهم الوعيد الشديد املذكور يف سورة النساء
ال »: أنه قال ، عن النيب عن أنس بن مالك : الحديث الثالث

رواه اإلمام أمحد، والبخاري يف تارخيه، والنسائي،  «تستضيئوا بنار المشركين
 . وأبو يعلى

ال تقاربوهم يف املنازل حبيث تكونون معهم يف : معناه: قال بعض العلماء
 . بالدهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بالدهم

ال تستشريوهم وال تأخذوا بآرائهم،  معناه: وقال أبو السعادات ابن األثري
 . جعل الضوء مثالً للرأي عند احلرية

 . وهذا القول مروي عن احلسن البصري: قلت

 . أن يستعان باملشركني على شيء هنى النيب : وعنه أيضا أنه قال

والظاهر أن النهي شامل لألمرين كليهما، فال جيوز للمسلم مساكنة 
ورهتم وأخذ آرائهم، والقول األول أظهر، ويدل لذلك املشركني اختيارًا، وال مشا

وأنك ال ترى نار »: ، وقوله يف حديث الزهري«همااءى نار ال تر »: قوله 
 . واهلل أعلم «مشرك إال وأنت له حرب

 أن رسول اهلل عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده : الحديث الرابع
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 أو يفارق المشركين ال يقبل اهلل من مشرك بعد ما يسلم عمال  »: قال 
: رواه اإلمام أمحد، والنسائي، واحلاكم يف مستدركه وقال «إلى المسلمين

 . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب يف تلخيصه

بينا أنا مع مطرف باملربد، : عن يزيد بن الشخري قال: الحديث الخامس
هل أحد منكم ف كتب يل هذه رسول اهلل : إذ دخل رجل معه قطعة أدم قال

لبني زهير بن  من محمد النبي »: أنا أقرأ، فإذا فيها: قلت: يقرأ؟ قال
ا رسول اهلل، وفارقوا  أقيش أنهم إن شهدوا أن ال إله إال اهلل وأن محمد 
المشركين، وأقروا بالُخمس في غنائمهم وسهم النبي وصفيه؛ أنهم آمنوا 

 . يرواه اإلمام أمحد، والنسائ «بأمان اهلل ورسوله

على إقام  بايعت رسول اهلل »: قال عن جرير : الحديث السادس
 . رواه النسائي« الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق املشركني

يا رسول اهلل، : وهو يبايع فقلت أتيت النيب : ويف رواية له قال جرير
عك على أن أباي»: أبسط يدك حىت أبايعك، واشرتط علي فأنت أعلم، قال

تعبد اهلل، وتقيم الصالة، وتؤدي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق 
 . «المشركين

أتيت النيب : قال عن أيب اليسر كعب بن عمرو : الحديث السابع
 يا رسول اهلل، أبسط يدك حىت أبايعك، : وهو يبايع الناس فقلت

اهلل، وتقيم أبايعك على أن تعبد »: واشرتط علي فأنت أعلم بالشرط، قال
 رواه احلاكم «الصالة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلم، وتفارق المشرك

 .  يف مستدركه
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أخذ على رجل  عن الزهري مرساًل، أن رسول اهلل : الحديث الثامن
تقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم »: فقال اإلسالمدخل يف 

 . رواه ابن جرير «حرب رمضان، وأنك ال ترى نار مشرك إال وأنت له

فليتأمل املسلمون الساكنون مع أعداء اهلل تعاىل هذا األحاديث، وليعطوها 
اَلِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل * فَ َبِشْر ِعَباِد : حقها من العمل، فقد قال اهلل تعاىل

: الزمر] ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَبابِ  فَ َيَتِبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولَِئَك اَلِذيَن َهَداُهُم الَلُه َوُأولَِئكَ 
14-18 .] 
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 فصل 

منع املشركني واليهود والنصارى من السكىن يف جزيرة : المسألة الثانية
يف  العرب، وإخراج من كان منهم ساكًنا فيها؛ عماًل مبا عزم عليه رسول اهلل 

آخر حياته من إجالئهم عنها، مؤكدا عزمه على ذلك بالقسم كما يف صحيح 
أخربين عمر بن : قال -رضي اهلل عنهما-لم، عن جابر بن عبد اهلل مس

ألخرجن اليهود والنصارى من »: يقول أنه مسع رسول اهلل  اخلطاب 
 . «جزيرة العرب، حتى ال أدع إال مسلم ا

هذا حديث : ورواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وقال الرتمذي
إن -لئن عشت »: قال د، والرتمذي أن رسول اهلل حسن صحيح، ويف رواية ألمح

 . «ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب -شاء اهلل

 . «حتى ال أترك فيها إال مسلم ا»: زاد أمحد

عن فعل ما عزم عليه أوصى أمته أن تفعل  وملا عاجلت املنية رسول اهلل 
وسنن أيب داود، عن ذلك بعد موته؛ كما يف الصحيحني، ومسند اإلمام أمحد، 

: أوصى عند موته بثال  أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-ابن عباس 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت »

 . ونسيت الثالثة «أجيزهم

آخر ما تكلم به النيب : قال ويف املسند أيًضا، عن أيب عبيدة بن اجلراح 
 :«از وأهل نجران من جزيرة العربأخرجوا يهود أهل الحج» . 

 . ورواه البخاري يف التاريخ الكبري خمتصرًا
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آخر ما عهد رسول : قالت -رضي اهلل عنها-ويف املسند أيًضا عن عائشة 
 . «ال يترك بجزيرة العرب دينان»: أن قال اهلل 

 ويف الصحيحني، عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن عمر بن اخلطاب 
ملا ظهر على  والنصارى من أرض احلجاز، وكان رسول اهلل  أجلى اليهود

 خيرب أراد إخراج اليهود منها، وكانت األرض حني ظهر عليها هلل ولرسوله 
ليقرهم هبا  وللمسلمني وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول اهلل 

ا على نقركم به»: أن يكفوا عملها وهلم نصف الثمر، فقال هلم رسول اهلل 
 . إىل تيماء وأرحياء فقروا هبا حىت أجالهم عمر  «ذلك ما شئنا

عمر أجلى أهل دجران ومل : وروى أبو داود يف سننه، عن مالك أنه قال
 -يعين وادي القرى-جيلوا من تيماء ألهنا ليست من بالد العرب، فأما الوادي 
 . أرض العربفإين أرى إمنا مل جيل من فيها من اليهود أهنم مل يروها من 

قد أجلى عمر يهود دجران : وروى أبو داود أيًضا، عن مالك أنه قال
 . وفدك

جزيرة العرب ما : وروى أبو داود أيضا، عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال
 . البحر إىلختوم العراق  إىلإىل أقصى اليمني  -يعين وادي القرى-بني الوادي 

ريف العراق يف الطول،  إىلهي من أقصى عدن أبني : وقال األصمعي
 . وأما العرض فمن جدة وما واالها من ساحل البحر إىل أطراف الشام
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جزيرة العرب ما بني حفر : وقال أبو عبيدة، وأبو عبيد، واجلوهري وغريهم
إىل أقصى اليمن يف الطول، ويف العرض ما بني رمل  أيب موسى األشعري 

 . يربين إىل منقطع السماوة

منا قيل هلا جزيرة؛ ألن حبر احلبش وحبر فارس والفرات قد إ: قال اخلليل
 . العرب ألهنا أرضها ومسكنها ومعدهنا علىأحاطت هبا، ونسبت 

مسيت جزيرة؛ ألن حبر فارس وحبر السودان أحاطا جبانبيها، : وقال األزهري
 . وأحاط باجلانب الشمايل دجلة والفرات

سألت املغرية بن عبد : قال يعقوب بن حممد: وقال البخاري يف صحيحه
 . مكة، واملدينة، واليمامة، واليمن: الرمحن عن جزيرة العرب، فقال

وأخرجه يعقوب بن شّبة، عن (: فتح الباري)قال احلافظ ابن حجر يف 
 . انتهى. أمحد بن املعدل، عن يعقوب بن حممد، عن مالك بن أنس مثله

از، واليمن، جزيرة العرب هي احلج: وحكى غريه عن مالك أنه قال
 . واليمامة، وما مل يبلغه ملك فارس والروم

عن أمحد رمحه اهلل تعاىل أنه ( املغين)وحكى الشيخ أبو حممد املقدسي يف 
 . جزيرة العرب املدينة وما واالها: قال

يعين أن املمنوع من سكىن الكفار املدينة وما واالها، وهي مكة، : قال الشيخ
 . وفدك، وخماليفها،، وما واالها، وهذا قول الشافعيواليمامة، وخيرب، والينبع، 

 أخرجوا المشركين من »أخذ حبديث : وقال النووي يف شرح مسلم
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مالك، والشافعي، وغريمها من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار  «جزيرة العرب
ال جيوز متكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خص : من جزيرة العرب، وقالوا

ض جزيرة العرب، وهو احلجاز، وهو عنده مكة، واملدينة، هذا احلكم ببع
واليمامة وأعماهلا، دون اليمن وغريه مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر 

 . مشهور يف كتبه وكتب أصحابه
ك نون : قال العلماء نع الكفار من الرتدد مسافرين يف احلجاز، وال مي  وال مي 

 . من اإلقامة فيه أكثر من ثالثة أيام
إال مكة وحرمها، فال جيوز متكني كافر من دخوله : ال الشافعي وموافقوهق

حبال، فإن دخل يف خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما مل 
 . يتغري، هذا مذهب الشافعي ومجاهري الفقهاء

 . وجوز أبو حنيفة دخوهلم احلرم
وَن َنَجٌس َفاَل يَ ْقَربُوا ِإنََما اْلُمْشرِكُ : وحجة اجلماهري قول اهلل تعاىل
انتهى كالم . واهلل أعلم[ 8 : التوبة] اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا

 . النووي رمحه اهلل تعاىل
وما ذكره عن الشافعي من ختصيص احلكم ببعض جزيرة العرب مردود 

 . بعمومات األحاديث الصحيحة اليت تقدمت يف أول الفصل، واهلل أعلم
وهذه املسائل اليت ذكرها النووي يف شرح مسلم قد ذكرها الشيخ أبو حممد 

، وذكر أيضا ما (املغين)املقدسي مستوفاة بأدلتها وتعاليلها يف كتاب اجلزية من 
يتعلق هبا من املسائل مما مل يذكره النووي، وكذا ذكرها غريه من أصحابنا وغريهم 

 . هو سهل يسري حبمد اهلل تعاىلمن العلماء، فمن أراد الوقوف على ذلك ف
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وإذا عرف ما ذكرنا ههنا من األحاديث، وكالم األئمة، فالواجب على 
بإخراج املشركني من جزيرة  والة أمور املسلمني تنفيذ وصية رسول اهلل 

العرب، فال يرتكون فيها وثنًيا، وال يهوديًا، وال نصرانيا، وال جموسًيا، وال غريهم 
 ىل، وليحذر والة أمور املسلمني من خمالفة أمر رسول اهلل من أعداء اهلل تعا

فَ ْلَيْحَذِر اَلِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن : والتهاون به، فقد قال اهلل تعاىل
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  ، وال جيوز هلم أن ميكنوا [44: النور] ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

هلل تعاىل للتجارة أو غريها من اإلقامة يف موضع واحد من املسافرين من أعداء ا
جزيرة العرب أكثر من ثالثة أيام، اللهم إال أن يكون باملسلمني حاجة ضرورية 
إىل أحد منهم ملباشرة عمل يعجز عنه املسلمون في مك ن املباشرون له من اإلقامة 

 . بقدر احلاجة مث خيرجون

ذهب طائفة من : تيمية رمحه اهلل تعاىلقال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن 
العلماء كمحمد بن جرير الطربي إىل أن الكفار ال يقرون يف بالد املسلمني 
باجلزية، إال إذا كان املسلمون حمتاجني إليهم، فإذا استغنوا عنهم أجلوهم كأهل 

 . انتهى. ويف هذه املسألة نزاع: خيرب، قال الشيخ

ور املسلمني، ورعاياهم للعمل بكتابه وسنة واهلل املسؤول أن يوفق والة أم
، وأن يوفق الوالة للسري على منهاج اخللفاء الراشدين واألئمة نبيه حممد 

 . املهديني، إن ريب لسميع الدعاء قريب جميب
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 فصل

ومن أعظم أسباب اغرتاب اإلسالم ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
انبه يف البالد اليت فيها أمر وهني، فأما يف أكثر األقطار اإلسالمية، وضعف ج

 ...األقطار اليت قد غلبت فيها

*** 

 . هذا آخر ما وجد خبط الوالد رمحه اهلل من هذا الكتاب املبارك

وقد مّت مقابلة وتصحيًحا على أصله، مع مراعاة ما أشار إليه رمحه اهلل 
 . تعاىل من احلذف، والزيادة، والتقدمي، والتأخري

راغ من ذلك آخر ساعة من يوم اجلمعة املبارك، لثال  خلت من وكان الف
شهر رجب احملرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد األلف من هجرة املصطفى 

 . صلوات اهلل وسالمه عليه، مبكة املكرمة، قبالة الكعبة زادها اهلل تشريًفا

 /وكتب

 عبد الكريم بن حمود بن عبد اهلل التويجري
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 434 االستهزاء باهلل وآياته ورسوله من النفاق األكرب 

 438 العالمات اليت يعرف هبا املنافقون

  44 هلل عنه والغلو فيه واإلطراء لهالفرق بني حب علي رضي ا

حب أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم آية على اإلميان وبغضهم آية على 
 النفاق

444 

 444 بغض اخللفاء الثالثة وسائر الصحابة عالمة على الزندقة والنفاق

 448 تكفري من سب الصحابة مذهب طائفة من أهل العلم

 444 خطورة النفاق واحلذر منه



 

 444 

 444 إضافة اإلجياد والتكوين إىل الطبيعة كفر 

 444 زعم كون املالئكة غري عقالء

 444 النفاق األصغر

 444 اإلعراض عن اجلهاد يف سبيل اهلل من خصال النفاق األصغر

 441 تربج النساء واختالعهن من أزواجهن من النفاق األصغر 

 441 لك يف غيبته الثناء على من ال يستحقه يف وجهه مث خمالفة ذ

 443 المنتسبين إلى اإلسالم وهم أهل البدع واألهواء : القسم الثاني: فصل

 444 االفرتاق واالختالف على شرع اهلل 

 448 األمر باجلماعة والنهي عن الفرقة واالختالف

 484 افرتاق األمة على ثال  وسبعني فرقة 

  48 معىن السواد األعظم الوارد يف احلديث

 484 صاف الفرقة الناجية أو 

 484 قول يوسف بن أسباط يف أصول البدع

 484 أول بدعة حدثت يف اإلسالم 

 488 أول من ابتدع الرفض ابن سبأ 

 488 موقف علي رضي اهلل عنه من طوائف الرافضة

 484 انسالخ الرافضة من الدين

 444 من عالمات الرافضة سب أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما



 

 443 

 444 تسمية الرافضة  سبب

 444 الرافضة سبب حدو  الشرك وعبادة األوثان يف هذه األمة 

 444 في الخوارج: فصل

 444 تكفري اخلوارج للمسلمني بالذنوب

 444 بدعة اخلوارج أول بدعة حدثت يف اإلسالم 

 444 أول اخلوارج ظهوراً ذو اخلويصرة التميمي 

 444 اخلويصرةالواردة يف حديث ذي  «لقد خبت وخسرت»  قيق معىن قوله 

 444 ما ورد من اآلثار يف ذم اخلوارج وصفتهم 

 348 أشباه اخلوارج ممن يدعي العلم والتحقيق 

 311 في القدرية : فصل

 311 نشأة القدرية 

 314 [اآلثار الواردة يف تكفري القدرية]تكفري القدرية 

 1 3 . ركية، واإلبليسيةأقسام اخلائضني يف القدر اجملوسية، واملش

 1 3 أول من تكلم يف القدر

 4 3 عقوبة القدرية

 4 3 تقرير صاحب األغالل ملذهب القدرية النفاة 

 3 3 األخذ باألسباب ال ينايف التوكل والتسليم بالقضاء والقدر

 8 3 في المرجئة: فصل



 

 444 

 8 3 نشأة اإلرجاء

 8 3 أول من تكلم يف اإلرجاء

 8 3 من املرجئة  موقف أهل السنة

  34 حقيقة مذهب املرجئة 

 344 سبب تسمية املرجئة هبذا االسم 

 344 األدلة يف دفع مذهب املرجئة 

 348 نفرة السلف من أهل اإلرجاء

  33 رد شهادة املرجئة 

 334 الفرق بني أهل السنة وغريهم من املبتدعة يف باب اإلميان

 333 تفاضل الناس يف اإلميان 

 334 ك واالستثناء يف اإلميان الش

 334 حقيقة اإلميان عند أهل السنة وزيادته ونقصانه 

 344 اإلميان قول وعمل يزيد وينقص: تسمية من قال من السلف

 344 تسمية من قال بذلك من أهل مكة 

 344 تسمية من قال بذلك من أهل املدينة 

 343 تسمية من قال بذلك من أهل اليمن 

 343 قال بذلك من أهل مصر والشامتسمية من 

 343 تسمية من قال بذلك ممن سكن العواصم وغريها من اجلزيرة 



 

 444 

 343 تسمية من قال بذلك من أهل الكوفة

 344 تسمية من قال بذلك من أهل البصرة 

 344 تسمية من قال بذلك من أهل واسط

 344 تسمية من قال بذلك من أهل املشرق

 344 ب السلف يف باب اإلميان نقول أهل السنة ملذه

 348 األدلة على مذهب السلف يف زيادة اإلميان ونقصانه

 344 تفاضل املؤمنني يف اإلميان 

 343 االستثناء يف اإلميان 

 344 الغرض من بسط الكالم يف مسألة اإلميان 

كالم نفيس للعالمة ابن القيم رمحه اهلل يف حدو  البدع وضررها على : فصل
 م واملسلمنياإلسال

344 

القسم الثالث من أقسام المنتسبين إلى اإلسالم وهم أهل السنة : فصل
 والجماعة

38  

  38 املتقون وهم الغرباء حقاً : الطبقة األوىل

  38 العصاة وهم غرباء يف طوائف البدع وفرق الكفر والضالل: الطبقة الثانية

 384 ال تجتمع األمة على ضاللة: فصل

  384ة من األمة ظاهرة إىل قرب قيام الساعة ع ل م من أعالم نبوته بقاء طائف

 384 الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق

 341 املراد بالطائفة املنصورة 

 343 حمل الطائفة املنصورة 



 

 444 

 344 اجملددين هلذا الدين 

م رمحهما من أعظم اجملددين بركة شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القي
 اهلل تعاىل

344 

 344 ومن أعظم اجملددين بركة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل

 444 حال اجلزيرة قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

 441 حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

يقة دعوة الشيخ حممد بن شهادة علماء العصر وعقالئه من املسلمني وغريهم حلق
 عبد الوهاب رمحه اهلل

444 

 414 صيانة اهلل هلذا الدين حبملة العلم العدول 

 1 4 في بعض أسباب غربة اإلسالم : فصل

 1 4 فشو املنكرات من أسباب غربة اإلسالم 

 1 4 الشرك األصغر من أسباب غربة اإلسالم 

 4 4 بعض مظاهر الشرك األصغر يف هذه األزمنة 

 8 4 إنكار الشركيات واجب على كل أحد 

 4 4 الرياء والتصنع للخلق 

 444 أصناف القصاص 

 444 ال يقبل اهلل من العمل إال ما كان خالصاً 

 444 «...ع اهلل بهع سمَ من سمَ »معىن حديث 

 431 احلذر من الرياء والسمعة شأن املتقني 

  43 شرطا صحة العمل 



 

 448 

  43 اتقاء الشرك الدعاء املأثور يف 

 433 من الشرك األصغر التماس الدنيا بعمل اآلخرة

 444 كثرة القراء واملتفقهني لغري الدين

 444 من الشرك األصغر الطرية 

 448 «...ال عدوى»: معىن قوله يف احلديث

 448 النهي عن إيراد املمرض على املصح من باب اجتناب األسباب املهلكة

 444 «وال طيرة»: يثمعىن قوله يف احلد

  44 «وال صفر»: معىن قوله يف احلديث

 444 تشاؤم الروافض بشهر صفر ومقابلة اجلهال هلم بوصفه باخلريية

 443 من الشرك األصغر الرقى الشركية وتعليق التمائم

 444 الرقى املشروعة 

 444 شروط جواز الرقى 

 444 تعليق اخليوط والسيور لدفع اآلفات 

 444 «وكل إليه من تعلق شيئ ا»ديث معىن ح

 441 وضع سكني عند النفساء وعند املختون واملولود

 444 الكفر األصغر؛ كفر العمل: فصل

 444 من الكفر األصغر احلكم بغري ما أنزل اهلل 

 444 من الكفر األصغر كفر النعم 



 

 444 

 444 إسناد النعم إىل األسباب 

 444 تعلق الفلكيني باألنواء 

 444 ة نزول األمطار وكثرهتا وقلتها إىل طبائع األماكن وغري ذلك نسب

 484 من الكفر األصغر رمي املسلم أخاه بالكفر

 481 من الكفر األصغر قتال املسلم 

 481 من الكفر األصغر الرغبة عن اآلباء واالنتفاء من النسب املعروف

  48 من الكفر األصغر إباق العبد

  48 يل الرجل غري مواليهمن الكفر األصغر تو 

 484 من الكفر األصغر الطعن يف النسب والنياحة على امليت 

 483 النصوص الواردة يف  رمي النياحة 

 484 تعذيب امليت مبا نيح عليه 

 484 ضرب عمر رضي اهلل عنه للنائحة 

 444 معىن تعذيب امليت ببكاء أهله عليه

 444 أنواع النياحة 

 441 أهل امليت وصنعة الطعام وإنشاد األشعار من النياحة االجتماع إىل 

 441 نياحة الروافض يف عاشوراء 

من الكفر األصغر تصديق السحرة والكهان والعرافني وإتيان احلائض واملرأة يف 
 دبرها

444 

 444 املراد بالعراف والكاهن 



 

 444 

 444 فشو التكهن يف هذه األزمان وصور ذلك 

 444 ي والكهانة التنومي املغناطيس

 441 من المنكرات الفاشية في زماننا بسبب غربة اإلسالم السحر: فصل

 441 تعريف السحر وأنواعه

  44 ذم السحر والساحر

 443 كفر الساحر

 444 أنواع السحر 

 444 ما يعرف عند العامة بالتقمري هو من السحر

 444 عالقة السينما بالسحر

  41 لفاشي يف هذه األزمان الصرف والعطف من السحر ا

 414 النشرة احملرمة من السحر

 414 أنفع عالجات السحر الرقية الشرعية 

 414 ما يرقى به من اآليات والتعوذات 

 418 من غربة اإلسالم هجر الرقى وإتيان السحرة والكهان 

 414 من أنواع السحر التنجيم 

 1 4 حكم التنجيم واملنجمني 

   4 يف خترصاهتم كذب املنجمني 

 4 4 من أنواع السحر العيافة وزجر الطري



 

 441 

 4 4 عد النميمة واإلفساد بني الناس من السحر

 8 4 البيان املذموم من السحر

 444 ع والجماعاتمَ من أعظم المنكرات التهاون بالجُ : فصل

 444 أنواع التهاون بالصالة

 444 التهاون بالصالة من صفات املنافقني

 448 من الوعيد الشديد ملن يؤخر الصالة عن وقتها ما ورد

َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف }: معىن إضاعة الصالة الواردة يف قوله عز وجل
 {َأَضاُعوا الَصاَلةَ 

444 

 444 {َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغًيا}: الوارد يف قوله عز وجل( غي)املراد بك

  43 {اَلِذيَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم َساُهونَ }: املراد بالسهو الوارد يف قوله عز وجل

 434 {فَ َوْيٌل لِْلُمَصِلينَ }: املراد بالويل الوارد يف قوله عز وجل

 434 الذين يعتادون النوم عن صالة الصبح داخلون يف حكم تاركها

 441 واجلواب عنه  «ليس في النوم تفريط»االحتجاج حبديث 

 444 احلديث بعدهاكراهة النوم قبل العشاء و 

 444 احلكمة من كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 

 444 وأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما واجلواب عن ذلك االحتجاج بسمر النيب 

 444 السمر اجلائز 

 444 ما جيب مراعاته يف السمر اجلائز 

 444 السمر على احملّرم 



 

 44  

 444  تأخير الصالة عن وقتها: فصل

 441 في نقر الصالة وعدم االطمئنان فيها : فصل

 444 بيان الطمأنينة الواجبة يف الصالة 

 444 النقر يف الصالة وما ورد من الوعيد الشديد على فعله

 441 اإلنكار على النقارين واجب على من رآهم 

 444 قطع النافلة بعد اإلقامة

ال والمتهاونين بشأن في التحذير من أشياء يفعلها كثير من الجه: فصل
 الصالة، وبيان ما ورد فيها من النهي األكيد والوعيد الشديد

448 

 448 مسابقة اإلمام يف الركوع والسجود واخلفض والرفع

 484 حكم مسابقة اإلمام وحكم صالة املسبوق 

 484 في االلتفات في الصالة : فصل

 484 االلتفات املذموم يف الصالة 

 484 ات املذموم ما يلحق بااللتف

 488 في رفع البصر إلى السماء في الصالة: فصل

 444 فيما ينقص الصالة من أفعال الجوارح: فصل

 444 العبث باللحية يف الصالة

 441 مس احلصى يف الصالة

  44 كف الشعر والثوب يف الصالة 

 444 فرقعة األصابع والتشبيك بينهن 



 

 444 

 444 التثاؤب يف الصالة 

 443 يف الصالةالتمطي 

 443 تغميض العينني يف الصالة 

 443 تغطية املصلي فاه

 443 مسح اجلبهة يف الصالة 

 444 الجهر بالنية عند الصالة : فصل

 444 ما يرتتب على اجلهر بالنية من أمور ذميمة

 444 حمل النية يف العبادات

 444 فساد التلفظ بالنية من ناحية العقل

  44 ف وترك الفرج فيها تعويج الصفو : فصل

  44 تسوية الصفوف وإقامتها 

 444 تكليف من يقوم بإقامة الصفوف

 444 املراد بتسوية الصفوف

 444 حكم تسوية الصفوف

 448 رص الصفوف يف الصالة وسد اخللل

 414 فضل الصفوف األوىل 

 411 اعتناء األئمة بأمر املأمومني 

 413 صالة المنفرد خلف الصف: فضل



 

 443 

 414 حكم صفوف النساء إذا كثرن كحكم الرجال

 414 الفصل بين الفريضة والنافلة : فصل

 418 فيمن يقدم لإلمامة : فصل

 414 تقدمي القبوريني وأهل البدع يف الصالة 

 414 تقدمي الف ساق لإلمامة 

 4 4 الصالة خلف املبتدعة 

 1 4 الصالة خلف شارب اخلمر

   4 ان الصالة خلف شارب الدخ

 4 4 حقيقة الفسوق يف اللغة والشرع

 4 4 أنواع الفسوق املنتشرة يف هذه األزمان

 4 4 من أم  قوًما وهم له كارهون 

 4 4 عزل من بصق يف القبلة دليل على عزل من أكل احلشيشة وشرب املسكر

 8 4 من يقيم حروف القرآن ويضيع حدوده ليس بأهل لإلمامة 

 4 4 ذ كراء على اإلمامة الصالة خلف من يأخ

 441 التخلف عن الجمعة والجماعة من غير عذر: فصل

  44 الصالة فارقة بني املؤمنني واملنافقني 

 443 ثقل العشاء والفجر على املنافقني 

 444 حكم الصالة يف البيوت من غري عذر



 

 444 

 431 أدلة وجوب الصالة يف املساجد مع اجلماعة 

 434 يد ملن ختلف عن اجلمعة ما ورد من الوعيد الشد

 438 ما ورد من الوعيد للمتخلفني عن حضور اجلماعة يف املساجد 

 444 «ال صالة لجار المسجد إال في المسجد»حديث 

 444 «من سمع المؤذن فلم يجبه فال صالة له إال من عذر»حديث 

 444 اآلثار عن الصحابة رضوان اهلل عليهم يف وجوب الصالة مع اجلماعة 

 444 دعوى أن ما ورد يف األحاديث حممول على نفي الكمال، واجلواب عن ذلك

 441 فضل المشي إلى الصالة مع الجماعة في المساجد: فصل

 444 أعظم فضائل املشي إىل املساجد 

 444 في تفرق أهل المذاهب في الصالة : فضل

 444 التفرق يف الصالة من األمور احملدثة

 444 صلني يف املسجداالعتزال عن امل

  48 في تحجر األمكنة القريبة من اإلمام: فصل

  48 املنهيات اليت يرتكبها املتحجر لألمكنة يوم اجلمعة

  48 ختطي الرقاب يوم اجلمعة

 484 حكم ختطي الرقاب يوم اجلمعة 

 484 تقدمي املفارش وحنوها يوم اجلمعة 

 484 رفع ما وضع من الفرش والصالة مكانه 



 

 444 

 484 من جلس يف مكان مث بدا له حاجة فقام مث رجع فهو أحق باملكان 

 488 دخول المسجد بالنعال والخفاف والصالة فيها : فصل

 444 فوائد األحاديث واآلثار الواردة يف الصالة يف النعال

 444 خفاء األمر بوضع النعلني بني الرجلني، أو عن اليسار يف الصالة 

 844 ساجد والمباهاة فيها في زخرفة الم: فصل

 843 فيما أحدث في األذان : فصل

 843 التطريب يف األذان 

 843 االنتفاض حال التأذين 

 843 متطيط األذان والتنطع يف إخراجه 

 844 زيادة الرافضة يف األذان 

 844 التجاوب بالتكبير يوم العيد : فصل

 844 وجه كون ذلك من البدع 

 844 على من يف املسجد ولو بتالوة القرآن  النهي عن التشويش

 811 من أعظم أسباب اغتراب اإلسالم تهاون األكثرين بالزكاة المفروضة : فصل

 811 صور هتاون الناس بإيتاء الزكاة 

  81 كم املتهاون بإيتاء الزكاة 

 814 قرنت الصالة بالزكاة يف سبعة وعشرين موضًعا يف القرآن الكرمي 

 813 إيتاء الزكاة من فضائل 



 

 444 

 8 8 الوعيد الشديد لمانع الزكاة : فصل

 843 معىن الكنز اللغوي والشرعي 

 844 كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا

 844 منع الزكاة من أسباب تلف املال وحبس القطر

  83 في التهاون في تفريق الزكاة : فصل

 833 في التهاون باألخذ من الزكاة : فصل

 833 أنواع الظلم فيمن يأخذ من الزكاة بغري حق 

 834 األخذ من الزكاة بغري حق سبب هلالك املال 

 834 من  ل له املسألة؟ 

 834 ذم املسألة

 834 سؤال املتحمل فوق ما  مله 

 844 مثرة ما ذكر يف أمر الزكاة 

نواع أو  ،من أسباب اغتراب اإلسالم االستخفاف بصيام رمضان: فصل
 االستخفاف بالصيام 

84  

  84 تعمد الفطر يف رمضان 

 844 قصة عجيبة يف عقوبة من تعمد الفطر واستهزأ بالعقوبة 

 844 من أسباب غربة اإلسالم تشييد البناء على القبور: فصل

 848 أعظم األوثان فتنة يف األمصار 

 844 التهاون باحلج والتثاقل عن أدائه 



 

 448 

 844 حلج قبل أن تعوق العوائقاألمر بالتعجل با

 841 الدفع من عرفات قبل الغروب

  84 موضع الوقوف بعرفة

  84 عرنة ليست من املوقف

 844 البناء والتحجر يف مىن 

  844زيارة قرب النيب 

  843موضع السالم على النيب 

 844 ما يباح له شد  الر حل

 848 حكم السفر لزيارة شيء من القبور

  844ألصوات يف مسجده رفع ا

  841بعض مظاهر الشرك عند قربه 

 841 الشرك عند القبور مثرة من مثرات الغلو

 844 وصاحبيه  زيارة النساء لقرب النيب 

 844 من أعظم أسباب اغتراب اإلسالم ترك الجهاد في سبيل اهلل عز وجل : فصل

 844 أثر ترك اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل 

 884 ل اجلهاد واجملاهدين أدلة فض

 884 من آثار ترك اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل 

 888 في ابتداء المشركين بالقتال على اإلسالم: فصل



 

 444 

 888 شبهات حول جهاد الطلب واجلواب عنها

 844 العلة يف قتال الكفار

 844 األحاديث في إبطال دعوى إنكار جهاد الطلب: فصل

 443 لواردة يف جهاد الطلب الفوائد من األحاديث ا

 444 اختاذ القوة لتأييد الدعوة اإلسالمية 

 411 في قتال المرتدين : فصل

 411 الدعوة إىل اإلسالم والقتال عليه 

 414 قصر اجلهاد على جهاد الدفع، وإبطال هذه الدعوى 

 418 اآلثار يف جهاد املسلمني وفتوحاهتم 

 3 4 ها شبهة حول جهاد الطلب واجلواب عن

 4 4 اإلكراه على اإلسالم، ومعىن اإلكراه

 4 4 إعداد القوة إلرهاب أعداء اهلل

 4 4 شبه حول اختاذ القوة إلرهاب العدو واجلواب عنها

 444 أجوبة لشيخ اإلسالم رمحه اهلل حول اجلهاد املشروع

اعتراض المعترض باآليات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن : فصل
 ذلك

443 

 434 مسألتان مهمتان تتعلقان بالجهاد: فصل

 434 اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم

 431 أقسام الناس يف اهلجرة 



 

 484 

  43 األدلة على حرمة مساكنة املشركني اختياراً 

 433 أخذ مشورة غري املسلمني

 434 المشركين في جزيرة العرب سكنى: فصل

 434 جزيرة العرببإخراج املشركني من  وصيته 

 438 حد جزيرة العرب

 444 اجتياز الكفار جلزيرة العرب وترددهم مسافرين فيها

 444 دخول الكفار عموًما إىل مكة 

  44 من أسباب اغتراب اإلسالم ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فصل

  44 ختم ما وجد من الكتاب

 444 فهرس املوضوعات

 


